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عِندِمِقوَلَؤكَانَاتقُزءَانيَتَدَبرُونَافَلَا)

!ثِيًرا!ختِلَفًاآفِيهِلَوَجمَدُوإْإللَّهِغَترِ

182:النساءا

-ء
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مةلمقلىا

الذيفسبحانأبدَا،ملكهفيشريكٌلهيكنولمولدَا،يتخذلَمْالذيدلّهالحمد

الحقنقابوكشف،الألبابلأوليوَذكرىتبصرةًوجعله،الكتابعبدهعَلَىأنزل

بكلماته،الحقليحقالهدايةأعلاممنصتهعلىونصباَياته،بدلائلاليقينوجهعن

يُرِيدُوتَ)وهم،يتظاهرونشبهِهابظواهرأقوامحججمحجتهدونانقطعتحتى

،تبهَفِرُوتَ!رِهَايُتِزنُورَهُووَلَؤ!ناللَّهُإِ(بِا"نوَهِهِزوًيا-هـآاَطَّهِنُورَيُطفوأان

شعائروظهرت،المطالعبأَحسنِنبوّتهمعجزاتسفرتمَنعلىوالسلاموالصلاة

علىليظهرَهالحقودينبالهدىمولاهأرسله،والشرائعالأديانِمعالِمَفنسختْ،شريعته

محمدسيدنامثلِهمنبسورةيأتواأنْعنالبلغاءَأعجزَكتاببمحكموأيده،كلهالدين

دعوةبوجودهوتحققت،والإنجيلالتوراةُبظهورهبشًرالذبد،وسلمعليهادلهصلى

منهجالسالكين،شريعتهباتباعالفائزين،اَلهوعلىعليهادنّهصلى،الخليلإبراهيمأبيه

صارواحتى،بينهمبالإسلاماددّهوصلالذينوصحبه،طريقتهاقتفاءفيالإصابة

بينهم.رحماءالكفارعلىأشدّاء

طويلة،لفتراقيالباحثينشغلتالتيالدينيةالكتبأكثرمنالقديمالعهدإنَ

والمسيحيةاليهوديةالمحافلفيالدينيةالدوافعحركتهاالتي،بدراساتهمبدءَا

نقداتجاهاتعنهعبرتكما،المجردةالعلميةصورتهفيبالنقدوانتهاءَ،والإسلامية

عامبشكلالقديمالعهدنمَداتجاهاتظهرتوقد.الحديثالعصرفيالقديمالعهد

لنصوصدراستهمعندالعلماءواجهتالتيللمشكلاتحلوكإلىالتوصلبهدف

المشكلاتأولىوكانت.الدينيةالمشاعرعنبعيدَامجردةعلميةدراسةَالقديمالعهد
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والثافي(لا9!أص!وليلسغىعلطتطبيقيهاس!)داالقديمالع!دنقد

،ومصادرهالتاريخيةوخلفيتهتأليفهحيث!نبالنصتتعلقالتيئتلكواجهتهمالتي

سبيلٍنحوالدراساتهذهلطورتثم،المصدريالنقدمدرسةعنهاعبرتوالتي

والبيئةالتاريخيةللظروفصورةرسمومحاودهطالنصوراءماإلىيصلجديدِ

النقدمدرسةحاولتماوهو،النصوصمنمانصميلادعايشتالتيالاجتماعية

أدبًاكونهفقطليسالقديمالعهديميزماأهمولعل.ودراستهأغوارهسبرالشكلي

يمثللكونهأيضابل،العاليةوالفنيةالجماليةقيمتهحيثمنالأدبكلمةتعنيهمابكل

والسياسيىوالاجتماعيالتاريخيمضمونهحيثمنمتفردلأدبٍكبيراوعاءً

أكثرإ!اتصلكَبيرةزميةمراحليشمل،والعسكريوالقوميوالدينيوالأسطوري

مختلفتشكيلهفيوساهمت،الكتبةمنالعديدكتابتهفيساهم،قرونتسعةمن

والسياسية.التاريخيةالظروف

يعبرجمِل،إلىجيلٍمنالأجيالتحملهتراثلهأكانالقديمةالحضاراتكلإنَ

المظلةهذهوتحت،ومعتقداتهم،بماضيهمهـاحساسهم،لحضارتهمالذاتيفهمهمعن

وأناشيدوأقوالقصصشكلفيتناقلهايتمالمختلفةالتقاليدمنالعديدنجدالواحدة

تعبرالتيالمتوارتةالتقاليدمنمجموعةإلآَهومامعظمهفيالقديموالعهدوأسعار.

القومي،المستوىعلىإسائيليبنيجماعةإلىبالنسبةمهمةتاريخيةفتراتعن

الإنساني.للمجتمعالعامالإطارسياقفيالإنسانيوالمستوى

مادةًالقديمالعهدمنإتخذتالتيالنقديةوالاتجاهاتالمناهجتعددتهنامن

تقتربصورةٍإلىللوصولورائها؟منالماضدطأعماقإلىالتغلغلوتحاولتدرسهالها،

ظلالذيالمثير،الكتابهذاسوىمنهيبقَلمالذي،العالملهذاالأصليةالصورةمن

والباحثين.العلماءمنالعديدجانبمنواهتمامبحثمثار،يزالولا،طويلةلفتراقي

المصدريالنقد:مثل،التاريخيةالمناهجبينماالقديمالعهدنقداتجاهاتتعددتلقد

الناتد:مثل،الأدبيةوالمناهج،التاريخيةالتقاليدونقدالتاريخيوالنقدالشكليوالنقد

http://kotob.has.it



ال!ق!ون

وهي،التركيببعدماونقدالقصصيوالنقدالتراكيبونقدالتحريريوالنقدالأدبي

وقارئه.النصبينالتفاعلورصد،النهائيةصورتهفيالنصعلىتركزالتيالمناهج

تواتجاصمدارسأهمعلالضوءتسلطالحاليةالدراسةفإنَذلكمنانطلاقا

النقدومدرسة،المصدريالنقدومدرسة،النصيالنقدمدرسة:القديمالعهدنقد

سكل!يعلىوتطبيقها،التاريخيالنقدومدرسة،الأدبيالنقدومدرسة،الشكلي

وخاتمة.أبوأبوثلاثةوتمهيدمقدمةإلىالدراسةقُسمتوقد.!رالثانيالأولصموئيل

أحضانفيالمصطلحنثمأةحيثمن،القديمالعهدعنالحديثالتمهيديتناول

مسيحية،ومضامينأفكارعنيعبرمسيحيكمصطلحالغربيةالكنسيةالأوساط

ونسختيهالبروتستانتيةونسختهالعبريةنسختهفيالقديمالعهدبينوالاختلافات

يتناولكماوقدسيتها.وترتيبهاالأسفارعددحيثمن،والكاثوليكيةالأرثوذكسية

بشيءًوالمكتوباتوالأنبياءالتوراة:الثلاثةالقديمالعهدأقسامعنالحديثالتمهيد

القديمللعهدالخاصةوالطبيعةالقديمالعهدأسفارعلىالضوءلإلقاءالتفصيلمن

وتاريخيَا.ولاهوتيَاأدبيَا

والمسي!اليهوديةفيرتطورهالقديمالعهدانقد1لدراسةالأولالبابخُصص

اليهوديةالجهود11الأولالفصليتناول.فصولثلاثةالبابهذاويشمل"والإسلام

فهمفيالقديمةاليهوديةالجهوداستعراضفيهتتَم"القديمالعهدفهمفيأغديمةا

العهدنصوصتشكلعلىوتأثيرهاالبابليالسبيمرحلةدوروإبرأز،القديماسعهد

القديم،العهدنصوصوتثبيتوضعفياليهوديةالجهودعنالحديثثم،القديم

فيتناولالثانيالفصلأقَا.القديمالعهدداخلمننقديةشواهدعلىالضوءوإلقاء

لنقدالأولم!بالإرهاصاتبدءَا"ونقدهالقديمالعهدفهمفيالأولىالمسيحيةالجهود11

العهدنقدتطورإلىأدَّتالتيالأسبابإلىوصولاً،الأناجيلداخلمنالقديمالعهد

الفصلاشناول.الميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلالالغربفيالقديم
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الثانب(9ل9لذص!وليلسفاجماعلىتطبيقي!اسه)داالقديمالعصدنقد

ويشمل"القديمالعهدنقدتطويرفيأ،ميةالا!الجهود11الأولالبابمنالثالث

النبويةوالسنةالكريمالقرآنعنهعبركما،المقدساليهودكتابمنالإسلاميالموقف

إسلاميةأسسوضعفيفذإسلاميكنموذجحزمابنعلىالضوءوتسليط،المطهرة

القديم.العهدلنقد

هذاويقسم"القديمالعهدنقداتجاهات11الدراسةمنالثانيالبابويمتناول

حيثمن"النصيالنقدد"مدرسةالأولالفصلخُصص.فصولخمسةإلىالباب

وترجماتنسخأهمواستعراضروادها،وأهمالنصيالنقدمدرسةتاريخدراسة

أفَا.النصيالنقدلإتمامالضرورلةالنقديةلادواتواالنصيالنقدومنهج،القديمالعهد

وبعدقبلالنشأةتاريخحيثمن"المصدريالنقدامدرسة1فيتناولالثانيالفصل

النقدمدرسةإشكالياتعنالحديثثمومنهجها،،ومدرستهفلهاوزنظهور

المنهجدراسةحيثمن"الشكليالنقدامدرسة1الثالثالفصلويتناول.المصدري

والإشكاليات،المصدريالنقدمدرسةوبينبينهاوالعلاقةوالتطور،النشأةوتاريخ

التركيزيتمحيث"الأدبيالنقدامدرسة1فيتناولالرأبعالفصلأفَاحولها.تدورالتي

والمنهجالأدبيالنقدوتاريخ،المصدريوالنقدالأدبيالنقدبينالوثيقةالعلاقةعلى

علىالتركيزيتمحيث"التاريخيالنقدامدرسة1حولالخامسالفصلويأتي.المتبع

النقدمدرسةارتبطتوكيف،الغربيثوبهافيالتاريخيالنقدمدرسةأفرزتالتيالبيئة

النقدمدرسةتطويرفيوآلتألبرايتمنكلودور،التاريخيالنقدبمدرسةالمصدري

التاريخي.

علالقديمالعهدنقداتجاهات"تطبيقالدراسةمنالثالثالبابويتناول

يتناول.فصولوخمسةتمهيدإلىالبابهذاوينقسم"والثانيالأولصموئيلسفري

من،والثانيالأولصموئيلسفريفيالمتمثلةالدراسةمادةعنالحديثالتمهيد

للسفرين.التاريخمِةوالقيمة،القديمالعهدأسفارضمنووضعهماالسفرينبنيةحيث
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ال!قد،قى

الفصلويتناول".والثانيالأولصموئيللسفريالنصيالنقد11الأولالفصليتناول

فيتناولالثالثالفصلأقَا".والثانيالأولصموئيللسفريالمصدريالنقد11الثاني

الأدبيالنقد11الرابعالفصلويتناول".والثانيالأولصموئيللسفريالشكليالنقد11

لسفريالتاريخيالنقد11فيتناولالخامسالفصلأفَا".والثانيالأولصموئيللسفري

توصلتالتيالنتائجأهمفيهادونوقدالخاتمةتأتيوأخيرَا".والثانيالأولصموذِل

الدرأسة.هذهفيإليها

*ج!ءل!
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The"القديمالعهدمصطلحيُعد Old Testament"يعكسمسيحيَامصطلحَاا

المسيحية.صورتهفيالجديدالعهدمقابلفيالقديمالعهدترىالتيالمسيحيةالمفاهيم

ءالربأبرمهالذيالقديمالعهدتتضمنالقديمالعهدتحتتندرجالتيفالأسفار

تحتتندرجالتيالأسفاربينما31-34(،3:أ)إرمياسيناءجبلعلىإسرائيلبني

العهدمصطلحويشير)1(.المسيحيةصورتهفيالجديدالعهدتتضمنالجديدالعهد

إلممابألنسبةالمقدسةالدينيةالنصوصمجموعةتؤلفالتيالأسفارقائمةإلىالقديم

(Bible)أوالمقدسبالكتابيُعرفماضمنالقديمالعهدإويأتي.والمسيحييناليهود

ta)اليونانيةالكلمةمنالمأخوذةالتسميةوهي Biblia)وأالكتب11تعنيالتي

مصطلحاستخدممنأول(Melito)ميليتوسردينياأسقفويعتبرا)2(.الأسفارا

العهد11تسمية)3(.ميلاديةا85عامالمقدساليهودكتابإلىللإشارة"القديمالعهد11

اختصاروهي11؟إ"116اليهوديةالتسميةمقابلفيمسيحيةتسميةٌإذن"القديم

إ؟،لإ،!+أ؟+،:العبريالمقدسالكتابمنهايتألفالتيالثلاثةللالمحسام

(.والمكتوباتلأنبياءوا)التوراةاد+ا؟،!

(1 Walter BrueggemannL An Introduction to the Old Testament, the Canon andthe)
Christian Imagination, First Edition, Louisville, Kentucky, Westminster John Knox

-2.51300,7,press

(2,8491,Lawrence Boadt, Reading the Old Testament: An Introduction, paulistpress)
"01

(3-James King West, Introduction to the Old Testament, Second Edition. Newyork)
.London, Macmillan Publishing Co, Inc, Collier Macmillan Publishers,891-,1 4p
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والثافي(الأولص!ونيلسفرجماعلىتطبيقيهاس!)داالقديمالع!دنقد

المقدسالكتاب11عليهايُطلقالتيانعبرية،نسختهفيالقديمالعهدويضم

نسختهفيويضمسفرَا،وعشرينأربعه؟ءيرا؟*()المقراالعبريةالتسميةأو"العبرني

والأرثوذكسيةالكاثوليكيةنسختيهفييصمحينفيسفرًا،وثلاثينتسعةالبروتستانتية

عنأسفاروسبعة،العبريةالنسخةعنسفرَاوعشريناثنينبزيادةسفرَا،وأربعينستة

حسبالأبوكريفا،أسفارعليهايُظلقالتيالأسفاروهي،البروتستانتيةالنسخة

The)الثانيالقانونأو،البروتستانتيةالتسمية Deuterocanon)الأرثوذكسحسب

العبريةنسختهفيالقديمالعهدبينالاختلاففإنَذلك،علىوبناءَ)1(.والكاثوليك

يُعرف!ذما:توضيحهالسهلومن،معظمهفيشكليٌاختلافٌالبروتستانتيةونسخته

التقاليدفييُعد(ملاخيإلىهوشعمن)الممتدالأنباءقسمفيعشرالاثنىبالأسفار

والثانيالأولصموئيلوكذلكعشر(،الاثنى)سفرعنوانتحتواحدَاسفرَاالعبرية

العهدفأسفارإذنونحميا.وعزراوالثانيالأولالأياموأخباروالثانيالأولوالملوك

منفقطتختلف،واحدةتعتبرالبروتستانتيةنسختهاوفيالعبريةنسختهافيالقديم

الترتيبفإنَالمثالسبيلعلى)2(.مجموعةكلداخلالأسفاروترتيبعناوينهاحيث

قسمين:إلىتعَسيمهايتمأنالأوائلالأنبياءلأسفارالعبريةالنسخةحسبالمعتاد

)إشعياء/الأواخروالأنبياء(الملوك/صموئيل/القضاة)يشوع/لأوائلاالأنبياء

القديمللعهدالبروتستانتيةالنسخةفيالمَسمهذاأقَاعشر(.الاثنى/حزقيالإرميا/

/القضاة/يشوع:بالترتيبالتاليةالأسفارويضم"التاريخيةالأسفار11اسمتحتفيأتي

والثاني/الأولالأيامأخبار/والثانيالأولالملوكوالثافي/الأولصموئيلروت/

أستير)3(.نحميا/عزرا/

(1,.J Alberto Soggin, Introduction15 the Old Testament, third edition,Louisville)
.Kentucky,Westminster John Knox Press,,7691 5p

(2.James King West, Op. Cit.,)5p

.7-6(3.Ibid..pp)http://kotob.has.it



ق!صيد

طويلة،لفتراتالدينيةالأوساطالقديمالعهدأسفارقدسيةمسألةشغلتلقد

زادهامقوهناكاليهود،مثلفقطمقدسَاسفرًاوعشرينأربعةعنتحدث!نفهناك

ستةإلىبهاوصلمنوهناك،البروتستانتمئلمقدسًاسفرَاوثلاثينتسعةلتصبح

يُحكمالتيالمعاييروأصبحت.والكاثوليكالأرثوذكسمثلمقدسًاسفرَاوأربعين

بينتقاربوثمة.القانونأي(Canon)تسمىعدمهمنالسفربقدسيةأساسهاعلى

c)أوالقانونكلمة (Canonالأكاديةوالكلمة(qanu)الكلمةالعبريةفيتقابلالتي

تعنيوالتي(Kanon)الكلمةاليونانيةفيوتقابل(،القياس)عصاتعنيوالتيإ+()7

فيلوو!ان)1(.الكلمةلهذهالساميالأصلذلكيعضدوقداقياس"،1عامبشكلِ

فيالمقد!الأسفارمجموعةإلىللإشارةالمصطلحهذااستخدممنأولالسكندري

)2(.القداسةدرجةنفسإلىترقىلاالتيالأخرىالأسفارمقابل

تتَمالتيالأسفارأوالكتاباتتلكعنتعبر)القانون(كلمةأصبحتوبالتالي

الاختلافاتظهرتهنامن)3(.الإلهيالوحيهومصدرهاوأنَّبقدسيتها،الاعزاف

فبينما3.القدللعهدوالكاثوليكيةوالأرثوذكسيةوالبروتستانتيةالعبريةالنسخبين

البروتستانتيالقانونيضمولاسفرَا،وعمثريناْربعةسوىالعبريالقانونيضملا

القانونيضم،القديمالعهدأسفارجملةهيمقدسَا،سفرًاوثلاثينتسعةسوى

القانونعنأسفارسبعةبزيادةأيسفرَا،وأربعينستةوالكاثوليكيالأرثوذكسي

فيالزائدةالأسفاروتسمية.العبريالقانونعنسفرَاوعشرينواثنين،البروتستانتي

منالأسفارهذهتحويهماسببهبالأبوكريفاوالكاثوليكيةالأرثوذكسيةالنسخة

(1 .W Gesenius, Hebrew and Chalde Lexicon to the Old Testament Scriptures, trans.by)
,S..P Tregelles, Grand Rapids, Michigan, WM. .B Eerdmans publishing Company

.735!0891,

.(2 .J Alberto Soggin, Op. Cit.,)13p

.(3 Lawrence " o! dt, Op. Cit.,)16phttp://kotob.has.it



!لثاني(الذولص!وليلسف!جماعلطتطبيقي!اس!)داالقديمالعصدنقد

الأرثوذكسيةالكنيستانوضعتهاوقد،العبرمعتتنافىوسخافاتخرافات

)1(:الاليالنحوعلىمرتبةوالكاثوليكية

اسمهيهوديرجللسيرةوصفعنعبارةالسفرهذانحميا:بعدطوبيتسفر-

الميلاد.قبلالسابعالقرنفيوذلك،نينوىفيأسيرلنوكانا،ابنهوسيرةطوبيت،

الأمرأولثااليهودرفضوقد،آراميةأوعبريبمابلغبماكُتبقدالسفرهذاأنَّويبدو

الدوائرولكنالأبوكريفاأسفارإلىضمهحتىأوالسفرهذابقدسيةالاعتراف

قبهلته)2(.الكنسية

وتقية،غنيةجميلةيهوديةأرملةقصةالسفرهذايحكي:طوبيتبعدتبهوديتسمْر-

الآشوريالجيشقائدعلىاليهودانتصارالسانرهذامادةتتضمنهمابينومن

)3(.اليونانيةباللغةالسفرهذاكُتبوقد.الأرملةهذهبمساعدة

الأصحاححتىالعاشرالأصحاحمنبجزءيبدأأستير:سفرمعأستبرسفرتكملة-

عشر.السادس

طابعذاتمادةعلىالسفرهذايشتملالأناشيد:نشيدبعدسليمانحكمةسفر-

الغرضويأتي(.السلام)عليهسليمانإلىنُسبتبليغةوعظاتأمثالمنحكمي

منولعد،اليونانيةباللغةالسفركُتبوقد.الوثنيةومواجهةلمحاربةالسفرهذامن

)"(.واضحبشكلاليونانيالأسلوبتعكبرالتيالمقدسالكتابأسفارأكثر

والتوزيع،والنرللدراساتالناياداردمق،سوريا،،الأولىالطبعة،التوراةهفواتحنا:حنا()\

.64ص،م7002

،القاهرة،العلومداركلية،والأسطورةالوأقعبينالقديمللعهدالسبعينيةالزجمة:ناظمد.سلوى)2(

.33ص،أم889

.43ص،السابقالمرجع3()

http://kotob.has.it.33ص،نفه(4)



تمصيد

،الكهنوتأوالحكمةسفرهو:سليمانحكمةبعدسيراخبنيشوعحكمةسفر-

وأعبريةبلغةكُتحبوقدسليمانأمثالعرارعلأمثالمجموعةعنعبارةوهو

)1(.الفلسطينيينأحدعملمنإنهويُقال،آرامية

إرميا.مراثيبعدباروخسفر-

دانيال.سفرمعدانيالسفرتكملة-

ملاخي.بعدالأولالمكابيون-

.الأولالمكابيينبعدالثانيالمكابيون-

الأربعةالأشخاحرأولئكإلىتعودالاسمبهذاالمكابيينسفريوتسمية

،الرومانعهدفيوطنيًاحكمًافلسطينالمكابيونهؤلاءحكم.بالمكابيينالمعروفين

كانواالذيالشعارمنمكابيالتسمحِةجاءتوقدالميلاد.قبلالثانيالقرنفيوذلك

وتعنيئ،+ا+"؟)أ،،!الأبرول11ء،:يقولالذيالشعاروهوالحروب!يرفعونه

العبريالشعارهذامنالأولىالحروفأخذوالقدإلهنا".ياالأممبينمثلكامن1

ولمبالمكابيين)2(.اشتهرواثمومن،منهملكلوصفًاأواسمَا"مكابب"وجعلوها

للعهدمكملةتكونأنيمكنكأجزاءالأبوكريفاأسفارباقدسيةاليهوديعترف

)3(.القديم

التوراه3َ:متمايزةأقسامثلاثةإلىالعبريالقانونحسبالقديمالعهدمادةوتنقسم

منبشيءالأقسامهذهمنقسمكلعننتحدثوسوفوأكتوبات.والأنبياء

التفصيل.

34.،ص)1(نفه

.34ص،سابقمرجع،ناظمد.سلوى2()

.36ص،نفسهالمرجع)3(
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والثانب(الأولصمونيلسف!جماعلطتطبيقي!)د"س!القديمالعصدنقد

التوراة

موسىأسفار11باسموتُعرف،القديمالعهدأسفارمنالأولالقسموهي

خمسةمنالمكونالكتاب11تعنيوالتي(Pentateuch)اليونانيةالتسميةأو"الخمسة

وأشَريعة:وتعني)+أ؟+(هيللتوراةالعبرلةوالتسميةا)1(.أجزاءاخمسةأوفصول

التكوين/:الترتيبعلىهيأسفار،خمسةالتوراةتضم)2(.تعاليمأوناموسأوعقيدة

علىوردتكماالخمسةالتوراةأسفاروأسماء.التثنيةالعدد/اللاويون/الحزوج/

عنلتعبرالأسماءهذهاشتقتوقدالأسفار،لهذهاليونانيةالتسميةهيالسابقالنحو

/Genesisسفر:كلمضمون Exodus/ Leviticus! Numeri/ Deuteronomium

وهيالعبريالقانونفيبهاالخاصةالعبرلةأسماؤهالهاالأسفارهذهفإنَّالمقابلوفي

.؟؟؟،!؟ء؟؟6/؟*/إ،يراأ+/ولني،+/؟؟*ني:لترتيباعلى

القكويقسفر

هوويُعتبر،القديمالعهدنقددراساتفيالانطلاقةنقطةهوالتكوينسفركان

أصلويأتي.الخصوصنوجهعلىالمصدريالنقدمدرسةمنهانطلقتالذيالأساس

الإغريقلدىالعادةجرتحيث،بدايتهحسبالاسمبهذاالتكوينسفرتسمية

اختصارًاجاءتالنحوهذاعلىالكلمةأنَوييدومضمونها،حسبالأسفاربتسمية

الرئيسيالموضوعأنَجليَايظهروتحليلهالسفرقراءةخلالىومنا)3(.االعالمد"خلق

أبرمهالذيالعهدذلكقصةهوالتوراةأسفارمنالأولالسفريقدمهالذيوالأهم

بينوالانتقاءالتجاهلمنتدريجيةٍعمليةٍإطارفي،إسرائيلبنيمعيهوهالرب

،الجوهريعلىنرجمة،الحديثالعلمبمقياسالكريموالقرانوالأناجلالتوراة:بوكايد.موري!(?)

.24ص،م9991،والتوزيعوالثرللطغالمَرآنمكتة،القاهرة

086.".،(2 .W Gesenius, Op.Cit)

6أنلأ؟اللأ+،566لأللا66بر66+،+لاد6+ا؟أد+66لأ+ث!3)3( -Ism+*!6663+لمح!6+ا؟أك!3؟+ألمح

.7391،31H"318،!؟،للأ66+،+ا؟6ك!+فى+15ول+ث!لمحهأ+،ول11لأفى
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مدد
قسمين:إلماالتكوينسفرالقديمالعهدنقادويق!م.إليهموصولاَوالأممالشعوب

وحتىالخلقبدايةمنالأحداثعرضويتناول(اا-1)الأصحاحاتيشملالأول

الأ!حاحاتيشملوالثاني.التاريخقبلمابقصصيُعرفماأو،الطوفاننهاية

(السلام)عليهبإبراهيمبدءَا،إسرائيلبنيباَباءيُعرفماتاريخويتناول5(5-)12

مصر.أرضفيإسرائيلبنيواستقرار(السلام)عليهيعقوبحتى

خاص،بشكلِالسفرإلىبالنسبةالعهدأهميةمنانطلاقَاأنهالباحثويرى

إلىمباشرغيرأومباشربشكلٍالسفرقصصجميعتعرضتفقد،عامبشكلِوالتورأة

عملياتمنسلسلةِإطارفي،إسرائيلبنيوجماعةيهوهالرببينالمبرمالعهدفكرة

-27(918:)تكوينسامأجلمنولافثحامبإبعادبدأت،والانتقاءالتجاهل

منإسماعيلهـابعاد-32(،11:26)تكوينإبراهيمأجلمنوحارانناحوروإبعاد

.(-5227)تكوينيعقوبأجلمنعيسووإبعاد(،61،17)تكوينإسحاقأجل

مادةبينالتشابهذلكيلمحأنالتكوينسفرقراءةخلالمنالمرءوسنطيع

الأدنىالشرقوتراثالسفر،منالأولمماعشرالأحدالأصحاحاتخصوصَاالسفر،

الخلققصةفيجليَاالتشابههذايظهرالرافدين.بلادتراثخصوصَا،القديم

مادةَأصلهافيالأصحاحاتهذهفيالواردةالمادةتكونوقد.بابلوبرجوالطوفان

منوالتنقيةالتهذيبمنلعمليةٍخضعت1الرافدينبلادتراثإلىتنمتميقديمةً

فيفإنهذلكعلبناءَ)1(.اليهوديةمثلتوحيديةديانةمعتتلاءمحتى،الوثنيةالأفكار

،المختارةلجماعتهيهوهجانبمنالدائمةوالمساندةالعهد،فكرةعلىالتأكيدإطار

منبالخروجمرورًا،الأولىبداياتهمنذالتاريخمرعل،التكوينسفرنصوصحسب

صياغتهاهـاعادة،اْلقديمةالمادةبتلكالاستعانةمسألة،كنعانأرضإلىوصولاًمصر،

ons1)أ .M .H Segal, The Composition of the Pentateuch, Scriptaierosolymitana: Publicat)

.ofthe Hebrew University, Volume,8 Studies in the Bible, Chaim Rabin, Jerusalem

-6191.,ngsPressءThe Ma
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والثاني(الأ!لص!ونيلسفايعدت!بيقي!)دااس!القديمالعصدنقد

فيخصوضا،الموضوعيةالناحيةمنمقبولةالجديدالدينيالمضمونمعيتلاءمبما

سفرمؤلفيفإنَوبالتاليالسفر.فيالواردةوالمادةالمادةهذهبينالقوبدالتشابهضوء

وضعقصدعنيحاولونتوظيفها،هـاعادةوتحريرهاالمادةهذهبجمعهم،التكوين

يحاولطالعهدفكرةأهميةمنأيضَاوانطلاقَاوتفسيرها.الماضيلأحداثجديدةصياغة

فيللتاريخسلبيةصورةرسمطريقعنالعهد،ضرورةتبريرالتكوينسفرمؤلفو

مادةخلالرئيسيةكفكرةٍاللع!نةفكرةعلىتركز(أا-ا)الاصحاحاتالأولىصورته

/314:تكوينللإنسانغوايتهابسببالحيةنالتالتي)اللعنةالأصحاحاتهذه

/4:11تكوينقابيلأصابتالتياللعنة3/17:تكوينالارضطالتالعياللعنة

-27(.9:18تكوينكنعانأصابتالتياللعنة

فيالعهدجماعةإلىالوصول)قبلالإنسانيللتاريخال!لبيةالصورةهذهكانت

تبرزحتىمهمةَ(التوراتيالتصورحسب،يهوهالربأرادهاالتيالإيجابيةصورتها

التصورحسب،إسرائيلبنياَباءبقيادةالجديدالعهدلمجتمعالإيجابيةالصورةتلك

-12)الأصحاحاتالتكوينسفرمادةمنالثانيالقسمعليهركزماوهوالتوراقي،

مثلشخصياتفإنَّشيء،كلفيالمبادرةصاحبهويهوهالربولأن55َّ()1(.

برمتهالأمربل،تطورهأوالعهدحدوثفيدورلهايكنأ(السلام)عليهإبراه!م

يمنحمنهويهوهيكونالعهدهذافبموجبفيها)2(.دورللبشرليسإلهيةمبادرة

الإنسانيةالشخصيهَدوريتعدبدولاوالذريلة،النسلويكثرالاسمويعظمالبرءسة

:28تكوين:يعقوب/-ه26:2تكوين:إسحابطأ/-4ا:21تكوين:)إبراهيم

؟!مأ6322ول،!66!مك!!مى؟7،ك!76+!م+173+فى؟ك!6للأ6+،16أ+فى!66++!م:أ*أد6د66ول(1)

.12571"799134،!،6لكأا66،+،6ث!6للأ،+++61ى65+66++6؟،ك!6للأ6+1؟6؟كا62للأ

ك!+لمح!أ+،5؟6لكأا66،ك!76ول+67+د!66ولك!!م+د51ث!،+6أ+6أد+6أهء:؟،65لأد+ل!أ!م(2)

.112وللأ611،0591&11766+5
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تمصيد

31 -0)Iالمصيرفيالارتباطجاءهنامن)1(ةالإلهيةالعنايةهذهمحطتكونأنسوى

ينفذمنوجودمنبدولا،عهدهتحقيقفييرغبيهوهالعهد.وجماعةيهوهالرببين

جماعةفياهتمامهيهوهالربليركزبالعهدالاهتمامٍتجاوزالأمرأنَإلآَ،الإلهيمخططه

)2(.المختارةوجماعتهيهوهالرببينعصبيةَقوميةرابطةَأوجدالذيالأمرفقط،العهد

المؤقت،الغضبمجردغضبهيتعدىلاجماعتهمنيهوهغضبدرجاتأقصىففي-

منلأزمةِلنفسهاختارهاالتيجماعتهتعرضبمجردويزوليتلاسىماسرعانالذي

القومي،الإطارإلمماالشخصيالإطارمنالشخصياتهذهتحولتبل)3(.الأزمات

أ(12:2)تك"عظيمةَأمةَأ،:6إ")أ،يصبحالعهدبموجب(السلام)عليهفإبراهيم

إسرائمِل)4(.بنيمعوأخيرَا(السلام)عليهماويعقوبإسحاقمعتكررالذيالأمر

يوسفعنالحديثتتناولالتيالرائعةالقصةبتلكمادتهالتكوينسفرويختتم

بيندارماالقصةهذهوتتناول5!)37-.الأصحاحاتفيالواردة(السلام)عليه

الذين،الإسماعيليينلقبائلوبيعه،عليهبتاَمرهمبدءَاوإخوته(السلام)عليهيوسف

لدتيرفيعةٍمكانةِإلىالوصوليوسفاستطاعوكيفمصر،فيبدورهمباعوه

إلىيعقوبأبوهمومعهمجميعَايجلبهمإخوتهمعالحيلمنسلسلةِبعدثم،الفرعون

فيها.ليقيموامصر

666لأ؟++الأ3،!أ؟6+!63+666166لا66أفىول+6+6با+أول،!66++أ+7+أ++أ:،6036(1)

.51اكاما6611،509+ا+لمح!دا01D37أ،أث!للأ6+؟7د،0676؟6.و

(V)؟7+،!66++!م:ى+أله،ك!266لأarcأ616أفى!76،ول6فى؟ث!6للأ+!لأ+؟16أد+!66!مك!ول+

r،663فى66ول6 + ، a6د r2311?"6،8291د6++ى665د163ك!،6ل!6!م!كا6"6ول67+،ول.

6ى566فى6أدك!666++ول:T؟ك!?،11+أ؟ك!د+أ+دى6د+6أول؟ث!+لأ++أ11،أول561ك!فى2(3)

لأ+656فى163+!،!66+ث!أ6ول6ىك!،ك!أكام،(ك!)،*أد+أفى،ث!6للأ++6؟ins6++أ+3+

151.الا!ما839+،ث!فى+فى،+د+أ+6،

.7111لأ!م،1121لأول:للا!(،)
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الثافي(9الأولص!ونيلسفر؟علىت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

الخروجسفر

منالعهدبفكرةمادتهالسفرهذاويبدأ،التوراةأسفارمنالثانيالسفرهو

التصورحعسبالعهد،جماعةتاريخفيومهمةجديدةمرحلةٍنحوبهامتجهَاجديد،

امتدادَاالإطارهذافيالخروجسفرويُعدمصر.منالخروجمرحلةوهيألا،التوراتي

بقدرالشاملالعامبمفهومهتاريخَالنايقدملاالخروجفسفر.التكوينلسفرمباشرَا

تحديدَا.إسرائيلبنيجماعةتارلخيابلورتهايحاولمحدودةدينيةمفاهيميقدمما

وهيعام،بشكلٍالتورأتيللقصصالرئيسيةالفكرةحدودالمفاهيمهذهتتجاوزلا

يهوهالربفتدخل.إسرائيلبنيوجماعتهيهوهالرببينيربطالذبدالعهدفكرة

.الخروجلسفرالرئيسيةالسماتمنيعتبرإسرائيلبنيمصيرتوجيهفيدائمبشكلِ

فيالرئيسيةالشخصيةإنهبلعليها،ومسيطرَاالطبيعةفوقهنايهوهالربيظهرحنثما

ترمزعامبشكلٍالخروجأحداثإنَ.ئانويةبأدواريقومونوالجميع،الأحداثكل

ليهوهمقدسةأمةِإلىالتحولنحوالعهدجماعةتاريخفيالحاسمةاللحظةتلكإلى

والتاريخالطبيعةعلىليهوهالمطلقةالسيطرةإلىترمزكماالعهد،إبراممنذمرةلأول

بنيخروجعنللحديثالخروجسفرتضمنهاالتيالمادةعنبعيدَاولكن)1(.وأحداثه

سوىالفزةهذهتغطيكافيةتاريخيةمصادريجدالمرءيكادلامصر،منإسرائيل

وبعضالعمارنةتلرسائل:مثلالمصريةالمصادربعضفيالواردةالإشاراتبعض

أحداثتاريخيةحولالعلماءآراءتعددتوقد)2(.القديمةالشخصيةالسجلات

يلي:فيماوانحصرتمصر،منالخروج

036++،فى،فى6ك!فى-؟++ى656،فىأرث!،ك!6++!م+13وللمح!!666لأول+*6لمح!6:أولفىأ+66ث!6(1)

.241-7231,123"4391،د6رر-؟+،،6لد65162++لكأا1لأ،+6661+6لا6؟ول

د+:66لافىك!،،6لكأ6لأ!+أ؟+أ+،اا+6!66!مفىك!؟6للا6ا+أ،16+ا:أث!+66!ولى1ول6+!رر(2)

.4511لأولا969،فى6كر+لأ،ا7=11"ا"ألمح!ك!+166،-كاللأدأ.+.+
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صدد
يمكنولاحقيقية،قصةٌالخروجسفرفيوردتكماالقصةإنَيقولرأيا-

إلمرائيلبنيجماعةتشكلتفقدالرأيهذاوحسبحدوثها.فيالتشيهك

خروجهموراءدافعَأكانممامصر،فياستعبادهمفترةفيالأمممنأمةِأوكشعبِ

كنعألى)!(.أرضوغزتمنظمدينيقوميجماعيفكرِذاتواحدةكجماعةِ

استبعادعدممع،الخروجسفرفيوردتكماللقصةالتاريخيةالقيمةمنيقللرأي2-

بنيأسباطفإنَّالرأيهذاوحسب.التاريخيةالإشاراتبعضعلىاشتمالها

أرضعلىقوميًامنظمةكجماعةٍفكرهمتبلور،كلهمأومعظمهم،إسرائيل

مصر)2(.أرضفيعبيدَايكونوالم،معظمهمأوجميعهم،أنهمكما.كنعان

القيمةمنتقللأوتزيدالتيالاَراءمنالعديدهناك،والثانيالأولالرأيبين3-

منفهناك.الخروجسفرفيوردتكمامصرمنالخروجلأحداثالتاريخية

أُضيفت،قديمةميثولوجيةأفكارإلممابهاويرجعالخروجأحداثعنيتحدث

وردتكماالخروجأفكارأنَيرىمنوهناك.كنعانوغزوالعهدمثلأفكارعليها

وسليمانداودعصريإلىتنتميقديمةأفكارإلىأصلهافيتعودالخروجسفرفي

()3(.السلام)عليهما

اللاولينسفر

باهتمامهالتوراةأسفارباقيعنويتميز،التوراةأسفارمنالثالثالسفرهو

وتعتبر.المختلفةوالعباداتوالطقوسوسدنتهوالهيكلبالكهنوتالمتعلقةبالأمور

اللاويينسفريتناول.اللاويينلسفرالأساسيةالركيزةبمثابة(01)8-الأصحاحات

.21-1111!ملأ:أولفىأ+66+ث!(1)

(2,.H .H Ben- Sasson, A History of the Jewish People, CambridgeMassachusetts)
7691.,HarvardUniversity, English Translation by Dvir Publishing House, Tel Aviv

.92p
(3 Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew epic: Essays in the history ofthe)

.religionofllsrapl, Cambridge,MA: Harvard University Press,,739181p
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التافي(9الأولص!وليلسفاواعدق!بيقي!اسه)داالقديمالعصدنقد

اللاولينسفر

باهتمامهالتوراةأسفارباقيعنويتميز،التوراةأسفارمنالثالثالسفرهو

وتعتبر.المختلفةوالعباداتوالطقوسوسدنتهوالهيكلبالكهنوتالمتعلقةبالأمور

اللاريينسفريتناول.اللاويينلسفرالأساسيةالركيزةبمثابة(هـأ)8-الأصحاحات

السفريركزكما-7(،أ)الأصحاحاتإسرائيلبنىِفيالأضحياتنظامعنالحديث

خلاليؤكدالسفرجعلالذيالأمروقداستها،إسرائيلبنيطهارةعل

بالملاحظةوجديرإا(.والقداسةبالطهارةالمتعلقةالأمورعلى(اl-'1)الأصحاحات

بنيلديانةكأساسالعهدفكرةبإبرازيهت!مالاَخرهواللاويينسفرأنَّبالملاحظة

إلصرائيل.

لعدداسفر

محاورأهمتحقيقنحوالسفرهذاويتجه،التوراةأسفارمنالرابعالسفرهو

قبلمامرحلةيمثلالعددفسفر،كنعانأرضإسرائيلبنيمنحوهوألاالعهد،

التيهفترةالحديثالسفريتناول.التوراتيالتصورحسبالميعاد،أرضإلمماالدخول

اتخذوقد.بلعامونبوءاتالتشريعيةالموادبعضتناولذلكويتخلل،الأردنوعبور

السنةفيإسرائيلبنيلجماعةإحصاءعنعبارةإنهحيثمحتواهمنتسميتهالعددسفر

تحديذاالسفرتناولكما()2(.السلام)عليهموسىبقيادةمصرمنخروجهممنالثانية

بها،تقومالتيالدينيةالخدمةبنوعيتعلقفيمااللاويينعشائرمنعشيرةكلخصائص

والكفاراتبالطهارةالخاصةوالأحكامالتشريعاتإلمماالإشاراتبعضتناولكما

)3(.الفصحوأحكاموالمذبحوشروطهوالنذروالزنى

X.?القاهر،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخليفةد.محمد(1) e43ص،!ا.

47-ص،نفسهالمرجع2() 4 l.

.4ص!9نفه،المرجع)3(
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تمصيد

أسفارإلىينتميولا،بذاتهمستقلاسفرًاالتثنيةسفرالبعضاعتبر،واللغةالأسلوب

1(.)التوراة

نبيايلأاوسفاأ

بشكلوتعد،العبريالقديمالعهدأقساممنالثافيالقسمالأنبياءأسفارتمثل

الأنبياءأسفاردخلتوقد.القداسةحيثمنالتوراةأسفارمنأدنىمرتبةٍفيعام

،التوراةأسفارعللاحمةفزةٍفيالقديمللعهد)المقدسة(القانونيةالأسفارضمن

ضمندخلالذيالمكمَوباتقسموسبقتالميلاد،قبلالثالثالقرنخهايةحوالي

إلى:الأنبياءأسفارتنقسم)2(.ميلادية501حواليفي)المقدسة(القانونيةالأسفار

أربعةالأوائلالأنبياءأسفارتضمالاواخر.الأنبياءوأسفار،الأوائلالأنبياءأسفار

سنقبلولكننا.العبريالقانونحسب،والملوكو!موئيلوالقضاةيشوعأسفار:

كلالملوكوسفرصموئيللسفروالكاثوليكيوالأرثوذكسيالبروتستاشْيبالتقسيم

الأنبياءأسفارأمَّا)3(.والثانيالأولوالملوكوالثافيالأولصموئيل:سفرينإلىمنهما

وحزقيالوإرمياإشعياء:وهيالعبريالقانونحسبأسفارأربعةفتضمالأواخر

باقينجد،العبريالقانونفيوأحدسفرهوعشرالائنىأنَحينوفيعشر.والاثنى

هوشع:أسفاروهي،المسمىهذاتحتسفرَاعشراثنيإلىتقسمهالقديمالعهدنسخ

وزكرياوحجيوصفنياوحبقوقوناحوموميخاويونانوعوفدياوعاموسويوئيل

الأوائلالأنبياءأسفارأنَنجدعام،بشكلٍالأنبياءأسفارطبيعةوحولوملاخي)"(.

منإلأَالنبوةملامحفيهاتظهرلاحينفي،والعسكريالسياليالتاريخنوعيةإلىتميل

.هصا،نفسهالمرجع(1)

A Study in Old Testament:nd the Prophets2)ثة Stephen .B Chapman, The Law)

4.4002,Formation, Mohr Siebeck

.(3 J1 mes King West, Op. Cit.,)6p

4(أكاا)6.5-0،4
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والثافي(ل9الأص!ونيلسفرطعدت!بيقي!اسص)داالقديمالعصدنقد

هوشعأسفار:وهي،المسمىهذاتحتسفزاعشراثنيإلىتقسمهالقديمالعهدنسخ

وزكرياوححيوصفنياوحبقوقوناحوموميخاويونأنوعوفدياوعاموسويوئيل

الأوائلالأنبياءأسفارأنَّنجدعام،بشكلٍالأنبياءأسفارطبيعةوحولوملاحْي)1(.

منإلأَالنبوةملامحفيهاتظهرلاحينفي،والعسكريالسياسيالتاريخنوعيةإلىتميل

تركزالأوأخرالأنبياءأسفارنجدبينماعليها.ومعتمدةَبهامرتبطةً،الأحداثخلال

المرتبةفيالتاريخيةُالأحداثُفيهتأتيالذيالوقتفي،الصرفالنبويالجانبعلى

)2(.الاهتماممنالببانية

مهمةٍمرحلبماعلىالضوءتسلطكونهاإلىترجعإذنالاوائلالانبياءأسفارأهمية

الأنبياءبأسفارتسميتهافيالسببويرجعودينيَا.سياسيَاإلمرائِلبنيجماعةتاريخفي

بنيتقاليدحسبالأسفار،لهذهالأنبياءتأليفإلىإشارةًإقَا:أمرينإلىالأوائل

إسرأئيلبنيأنبياءبعضحولقصضاتتضمنلكونهاهـاقَاالاقديمة،إسرائيل

بنيشوعشخصيةاسمحملالذييشوعبسفرالأوائلالأنبياءأسفارتبدأ)3(.الأوائل

ودينيَا)"(.سياسيًا(السلام)عليهموسىموتبعدالأمورزمامتولىالذينون،

معوحروبهمإليهاإلصرائيلبنيودخولطكنعانغزوأحداثيشوعسفرويعالج

وفقًاالسفرصياغةتمتوقد)و(.قبائلهمبينأراضيهاوتقسيمكنعانأرضسكان

1()أ؟ا،4"5-.6

الفلسطينية،والدراساتالبحوثقم،ومذأهبهأطواره-الإسراثيليالدينيالفكر:ظاظاد.حسن21(

.36ص،ام759،الفلسطينية

.(3 James King West, Op. Cit.,)7p
.57ص،سابقمرجع،القديمالعهدأسفارإلمانقديمدخل:حسنخليفةد.محمد(4)

أ،أك!لكأ6+؟6307،أث!للأ+16176++!م73لأ،!م+أ+أث!،،6للأ6+أ؟+أ+6فى35:لأد6ث!فى2(5)

+د++أأول؟++وأ!م++لا،فى6+616+!م،،*أللأ+؟13!م+66+ك!+لأ+أ+!د6!م6+6للأث!6ول

.78-1186!ملأ،611،2291لأد6+*11+ث!&6+،د6ك!د؟+،+أد6+15+أهد

26http://kotob.has.it



قمصيد

الفكرةلت!ثكلالسفرهذاخلالالعهدفكرةوتأتي)1(.المحضةالدينيةللاعتبارات

.-3أ:الأولالأصحاحالسفرلهذاالمركزية

ارا؟أأيخبمايل!،+اث!ياا+،+ا6أ،*!برأ+ا،+ابلإ؟6ءنجيما+اءأ+!ي!؟أ111،؟ا،

لإ++ا+اأ+ا،؟؟أ+ا!+6يلإفىا!+ا+اإيلإلا+!بريلإ؟؟،+اءنجيما.ير*ء6ءنجيما+ا؟+فلأ!م

!أ+ا!م،بر.لإ،6إيئبر؟إ،!؟؟!و؟ا،*ربر6نجيما!؟1!+ا،!+ا؟+الا!+ا!افى!

بَعْدَوَكَانَ:ءنيما+ا3لإ؟؟،؟فى6نجيمابر!:إ؟؟،3،1!بأ!6)يرفىلاثت؟؟6؟6ي!نجيما

قَدْعَبْدِيمُوسَى:مُوسَىخَادِمِنُونٍبْنِلِيَشُوعَقَالَالرَّتأَنَّالزَصتعَبْدِمُوسَىمَوْتِ

مُعْطِيهَاآَناائَتِيالأَرْضِإِلَىالشَعْبِهَذَاوَكُلأَنْتَالأُرْدُنَهَذَااعْبُرْقُمُفَالاَنَمَاتَ

".مُوسَىكَلَّمْتُكَمَاأَعْطَيْتُهُلَكُمْأَقْدَامِكُمْبُطُونُتَدُوسُهُمَوْضِمجٍكُل.إِسرَائِيلَلِبَنِي

وحدةًويعتبرها،الخمسةموسىأسفارإلىيشوعسفريضمالعلماءمنفريقوهنالب

منوهناك"،الستةالأسفار11وتعني(Hexateuch)مصطلحعليهاولطلقواحدة

مصطلحعليهاويطلق،الخمسةموسىأسفارإلىمعًاوالقضاةيشوعسفرييضم

(Heptateuch)إلىويضمذلكيتخطىمنومنهمبل"،السبعةالأسفار11وتعني

عليهاويطلق،والثانيالأولوصموئيلوالقضاةيشوعأسفارالخمسةموسىأسفار

باقيمثلمثلهيشوعوسفرا)2".االتسعةالأسفار11وتعني(Oktateuch)مصطلح

الحقبةأوالنصمستوىعلىكثيرةنقديةمشكلاتمنيعانيالقديمالعهدأسفار

يتناولها)3(.التيالتاريخية

دارتالتيالحروبوبقيةكنعانأرضفيالاستقرارفترةالقضاةسمْرويعالج

السفرتسميةجاءتوقد.كنعانأرضأصحابمنوالكنعانيينإسرائيلبنيبين

،94ص؟سابقمرجع،بوكايمورل!.د)1(

1.3 mes King West, Op- Cit., 6-06pp2()ا

.614-58ص،سابقمرجع،القديمالعهدأسفارإلىنقدجممامدخل:حنخل!فةد.محمد)3(
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الثافي(9ل9الذص!ونيلسفرجماعلطت!بيقي!)دلىاس!القديمالعصدنقد

بنيجماعةفيبالقضاءع!متالتيالسفرفيالواردةالشخصياتطبيعةمنانطلاقًا

منهالمقصودالاصطلاحيالمعنىحدعندهناالقضاء!ىيقفولا)1(.إسرائيل

الحكممفهومعنليعبريتجاوزهبل،الناسبينالأحكاموإصدارالقضايافيالنظر

لنايوفرالذيالوحيدالمصدرأنهسببهاالقضاةسفرأهميةإنَّعأم)2(.بثمكلٍوالسلطة

وقد)3(.المملكةتأسيسوحتىيشوععصربعدمنالاستيطانفترةعنمعلومات

وتعليقاتللنصمقدماتوجودحيث،التعديلاتمنلكثيرِالقضاةسفرتعرض

علىأُقحمتالتيراعوثقصةأبرزها،النصعلىتعديلاتبوجودتشهدعليه

)"(.القضاةسفرنصوص

فيإلمرائيلبنياستقرارفترةعنالحديثوالثانيالأولصموئيلسفراويواصل

بينهالصراعثم،شاؤولوهوإسرائيلبنيتاريخفيملكأولوتنصيب،كنعانأرض

ليحلإسرائيلبنيعلىملكًا(السلام)عليهداودتنصيبوأخيزا،الفلسطينيينوبين

فيوالثانيالأولصموئبرِسفريعنبالتفصيلنتحدثوسوف(.)ْشاؤولمحل

هذهمنالتطبيقيالجانبيمثلانالسفرينأنَّإلىنظرَا؟الدراسةهذهمنالثالثالباب

الدرأسة.

والثاني.الأولالملوكسفرييضمالأوائلالأنبياءأسفارمنالأخيروالقسم

)عليهسليمانعصربدايةمنإسرائيلبنيتاريخوالثانيالأولالملوكسفرايعالج

الجنوبيةالمملكةوسقوطالبابليينيدعلى)المزعوم(الهيكلدماروحتى(السلام

.59-11،69لاول3،لأفىثلاد2(1)

.64-58ص،سابقمرجعحسن،خليفةد.محمد)2(

(r)7صا،نفسهالمرجع.

.94ص،سابقمرجع،بوكايد.موريس(4)

.72ص،م7891،القاهرة،شصعينجامعة،إلاَدابكلية،اليهوديةالمجد:عبدبحر.محمدد(5)
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سسد
النقديةالمشكلاتوتعركز)1(.والأخلاقيالدينيدورهمجانبإلىالسيالصيالنقد

الكثيرةوالاخلافاتبالنصالمتعلقةالمشكلاتفيالأواخرالأنبياءبأسفارالمتعلقة

منالأسفارهذهتعانيكما.الأخرىالنصيةالشواهدوبافيالماسوريال!نصبين

الإطارهذ!عنعشرالاثنىأسفارتخرجولم)2".الأسلوبمستوىعلىمشكلات

وسياسئاواجتماعيًادينيَاالمتدنيةللاوضاعالأنبياءشخصياتجانبمنالتصحيحي

إسرائيل.بنيأوساطفي

المكتوباتسفارأ

العهدأسفاربينقداسةالأقلوهي،القديمالعهدأقساممنالثالثالقسموهي

الأسفار11عليهايُطلقبينما"،المكتوبات11العبريالقانونحسبعليهايطلق.القديم

)3(.والكاثوليكيوالأرثوذكسيالبروتستانتيالقانونفياالحكمةوأسفارالشعرية

نثرًا،أوشعرًاالأدبيالطابععليهايغلبأسفارمجموعةعنعبارةالقسموهذا

الاَخربعضهاأنَكماالاخيال،تنأقلتهوالحِكَمالقصصمنتراثَايتضمنوبعضها

تمجيدعلىمنهاكثيرويحتويباليهود،خصوصَاودينيةواجتماعيةسياسيةأمورًايعالج

يدعلىالبابليالسبيبعدإليهاالرجوعأو،فلسطينفيالاستقرارفيبطولاتهم

عنالعبريالقانونفيالقسمهذاأسفارترتيبويختلف)"(.الفارسيةالإمبراطورية

المزامبر:العبريالقانونحسبالقسمهذاأسفارفترتيب.الأخرىالقوانينمنغيره

وعزرا-ودانيالوأستيروالجامعةوالمراثيوروتالأناشيدونشيدوأيوبوالامثال

أيوب:البروتستانتيالقانونفيالأسفارهذهترتيببينما(.)ْالاياموأخبارنحميا

.ه5-ا"ص،سابقمرجعظاظا،د.حن(1)

.1-60170صص،سابقمرجعحسن،خيفةد.محمد)2!

.53-54ص،سابقمرجعظاظأ،د.حن4()

.45ص،نفهالمرجع(5)

.(3 James King West, Op. Cit.,)6p

92http://kotob.has.it



الثافي(9الذولص!وليلسف!يعلطت!بيقي!اسه)داالقريمالع!دنقد

الأرتوذكيالقانونفيوترتيبهاالأناشيد.ولْشيدوالجامعةوالأمعالوالمزامير

وحكمةسيراخابنوحكمةوالجامعةوالامثالوالمزاميرأبوب:والبروتستانتي

بالبيئةبتأثرهارأيوثمة،الفلسفيالدنيويبالطاببعالأسفارهذهوتتسمسليما!)1(.

بتقاليدمتأثرةالأسفارهذهكونوفكرةالهيلينستية.الحضارةسادتالتيالفلسفية

بلادإلىأصلهافيتعودتقاليدخصوصَا،القديمالأدنىالشرقسادتأخرى

منالمثالسبيلعلىفهناك.العلميةالأوساطفيبقوةمطروحةفكرة،الرافدين

)2(.والمضمونالشكلحيثمنالأناسيدنشيدلسفرسومريةأصولعنيتحدث

!!بمثل!

6.-6 mes King West, Op. Cit., pp51(لى(

،م3002،والتوزيعللنثرالفرأت،لبنانببروت،،الأولىالطبعةالبابلجة،التوراةقاسا:سهيل)2(

.26226-هص
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إلئأئلإوَّل

وتطورهالقديمالعهدنقد

والإسيلاه!والمسيعيةيةاليهوفىفي
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إلمضكبه!وَّك

القدي!العهدفه!ههيمةالق!اليهوديةالجهود

لقهيد

مصدرهاعلىوأجمعوا،التوراةكتابةكيفية،القدممنذاليهود،أحبارناقش

جانبهممنمحاولاتهناككانتولكن)1(.السلامعليهموسىبواسطةالإلهي

النصوصبينللتوفيقهيمابقدرللنقدليس،القديمالعهدنصوصلتفسير

صورةٍإلىالوصولإلىالملحةبالحاجةشعروالقد.البعضبعضهامعالمتعارضة

)2(.الخمسةالأسفارنصخصوصأ،الممَدسللنصنهائية

موسىموتمسألةهياليهودعلماءبيننفاشموضعكانتالتيالنقاطوأولى

15-5)التثنيةسفرفيوردكما(السلام)عليه : "f)،موسىأنَّيرىالبعضفكان

أنَّيرىالاَخرالبعضوكان،وفاتهقبلبالوحيكاملةًالتوراةكتب(السلام)عليه

(.السلام)عليهموسىموتبعدكتبهاالذيهويشوع

منإلايبنيهوداالربيقالهما،المناقشاتهذهمنجانبًاتُبرزالتيالأمحلةومن

15ابا4باترابابا)التلمود:يشوعكتبهاالتوراةمنالأخيرةالفقراتأنَّ

عزرافيهقامالذيالعصرعنالمدراشمنأجزاءٌتحدثتكما3()3(.هومناحوت

.و11وللأ،او711،68لأفى766لهـأ+،66فى116،7!+703666+ألاأد6!م611666،036للأك!!1)

r Brothersيلةا0ل!س!ا!,ewYork!2)ل,Robert .H Pfeiffer, Introduction to the Old Testament)

.,4891 75p

.17 est, Op. Cit.,6لأp+(3 James)K
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ني(والل!ل9الأصع!ليلسفريماعلطت!بيقي!اسص)داالقديمالع!دنقد

بتنقيحقامقدعزرابأنَوالقول،الحاليةرةالصرعلىوجعلهالتوراة،نصبتنقيح

عزرابنأبراهامللربيبداالوسطىالعصوروفي.م)1(.ق544عامالتوراةنص

فيوكتبلموكأنهاتبدوالتوراةمنثثهيرةأجزاءًأنَوغيرهام(167-ام2190

منالأولىالفقرةفيوردماعلعزراابنوعقَق()2(.السلام)عليهموسىعصر

عبرافي1إسرأئيلبنيإلىتكلمموسىأنَمنالتثنيةسفرمنالأولالأصحاح

12:14)تكوينالفقراتمنأخرىمجموعةٍإلىأشارثم"،الأردن 22: PI/

وفي)3(.السلامعليهموسىعصربعدكُتبتإنهاوقال(311:تثنية24/:4خروج

وجافىسفررواياتمنعدداياسونبنيوسيفالربيلاحظعشرالثانيالقرن

منانبثقتالتيالمياهروايةخصوضاالعدد،سفرفيرواياتمعتمامَامتماثلة

مرةًبالفعلوقعتقدالأحدأثهذهإنَّوقال.والسلوىالمنوروايةالصخرة

طورتها)4(.المتواريةالتقاليدولكن،واحدة

نأسبقالتيالملاحظاتبعضميمونبنحزقياأبدىعشرالثالثالقرنوفي

هذاإن6َّ(ا:)2التكوينسفرفيجاءماعلىتعليقهفيوقالعزرا،ابنلاحظها

مناقثةعندبونفيلز،يوسفالربيلاحظكمامستقبلي.منظورٍمنكُتبقدالجزء

وأيشوعكتبهابل،الكلمةهذهيكتبلمموسىأنَيبدوأنهعزرا،ابنتعليقات

الأحوالكلفيقكاتبهاالكلمةهذهشأنصيقلللاوهذا،المتأخرينالأنبياءبعض

المذكورةالملونبقائمةعن(م5751)عامياسوصبنإسحاقوتحدثالأنبياء)د(.من

6002.kipedia. org, cited in october1)أ URL: http:// ar.)w

.itfer, Op. Cit،0 135p!2)س Robert .HPf)

(r).التوراةمصادرنظريةضوءفيدرإسة،التوراةفيوالطوفانالخلقروايتا:هويديمحمودأحمدد

11،1العدد،الرقيةالدرأساتمحلة،الحالية 9 sr3؟)6ءفىأ"6،أددهـأر6ءردلا+وأيضا11ص،م

66!33+لمحاك!أ7،+أفى6++61أر7+666ل!أول4n+د6أولأر+7اأذول66ر+لهـأ67166ء،6*7ا)ء

.1183يملا7و11وللا،6191،ول11لافى،11+ر1136

.6002(4 URL: http://ur. wikipedia. urg; cited in October)

.org;cited in October2006.5)ك URL: http://10. wikipedi)
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41!ت!والقديمالع!دنقد:ل9الأالباب

فماوليسيهوشافاطعصرفيكُتبتإنهاوقال(3-ه)36:التكوينسفرفيالمذكورة

1(.'(السلام)عليهموسىعصر

والإجماعللتقليدمخالفةجاءتفرديةآراءكانتالاَراءهذهكلفإنَّإذن

)عليهموسىكونفييشككوالمالنقادهؤلاءأنَمنالرغمعلى،واليهوديالمسيحي

التثنية،سفرأكملالذيهويشوعأنَبعضهمافزضبل،التورأةكاتبهو(السلام

التوضيحية،العباراتبعضأضافتالمتأخرةالأنبياءمدارسبعضأوالأنبياءأنَأو

كانتالتيالقديمةسجلاتهامنجُمعتالتوراةنصوصأنَّالآخرالبعضرإفترض

الفصا!هذاوسيركز.تبديلأوتغييرٍأيدونالحاليشكلهافيوكُتبتفيها،محفوظة

التالية:النقاطإطارفيالقديمالعهدفهمفياليهوديةالجهودعلى

القديم.العهدنصوصتشكلعلىوتأثيرهاالبابليالسبيمرحلةلاَ:أو

الحمرإلىوصولاًقمرانكهوفمخطوطاتمنالقديمالعهدنصوصثانيًا:

الماسوري.

.آالقدالعهدنصتشكلمسارتوضيحفيقمرانكهوفمخطوطاتدور:ثالثا

القديم.العهدنصوصوتثبيتوضعفياليهوديةالجهودرابعَا:

القديم.العهدأسفارمننصيةشواهد:القديمالعهدنقدملامحخاسنا:

القديمالعهدنصوم!تشكلعلىوتأثيرهاالبابلىالسبيمرحلة:أولآ

إلىبالخسبةنوعيةنقلةًالميلادقبلالسادسالقرنفيالبابليالسبيفترةتعد

بشكلالمرحلةهذهوأسهمتبل،والتاريخالدينمستوىعلإسرائيلبنيتاريخ

نصوصرإنتاحفيكبيرحدِإلىوالمساهمة،اليهوديةالدينيةالعقليةتشكُلفيمباشر

دماربعدالبابليالسبيأوجدهاالتيالدينيةالأزمةضوءفيخصوصَا،القديمالعهد

.(1Ibid)
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والثافي(الذولص!ونيلسفرجماعلىن!بيقي!)دلىاسصالقديمالع!دنقد

البابابالسبيمرحلةفقبل.الاقدسفيإ-ينيامركزهمعنإليهودوإبعاد،الهيكل

صتوإبعادهمالهيكلاختفاءوبعد.والهيكلبالمَدسلليهودكليارتباطٌهناككان

زمة!1!.ؤةاظهرتالقدسفيالدينيالمركز

فيأساسيًادورًالعبالذي،الكاتبعزراشخصيةظهرتالمرحلةهذهفي

نأيمكنعمانتجتالتي،التاريخيةالمستجداتمعيتلاءمب!االيهوديةالدينيةالحياة

البدايخةأنَإلىالتاريخيةالمصادرمعظموتشير".البابليالسبيأزمة11مجازَاعليهنطلق

الميلاد،قبلالسادسالقرنفيكانتالتوراةنصوتدوينتحريرلحملياتالفعلية

فكانت)2(.النهائيشكلهاأخذتحتىالميلادبعدالخامسالقرنحتىواستمرت

جيل،بعدجيلاًالأجيالتتناقلهاشفهيةروأياتعنعبارةعزرازمنحتىالتوراة

لديه،المتوفرةالشفهيةالمادةتحريرفيعزراوبدأ.الأجيالمرعلىالأبناءإلىالاَباءمن

خرجتحتىبينها،فيماوالمختلفةالمتناقضةالموادبينوتوفيقضبطبعمليةوالقيام

)3(.الحاليةصورتهافيالتوراة

المرحلة،هذهخلالعزرابهقامالذيالدورإلىالقديمالعهدنصوصوتشير

عودتهبعدقامحيث،السبيمنالعودةبعدإسرائيللبنيالدينيةالحياةعلىوتأثيره

:وتفسيره"الشريعةاسفر1بقراءةالقدسإلىالسبيأرضمن

لا.7؟ا؟!م61؟136بيهأير؟أ!إللأنلأ6؟73؟؟؟56؟ذأ؟ش3؟؟6أ؟يرا؟لاأ11

أه؟6لأ!736ثا؟لاهك!+56إ؟!م؟6إ،5إ؟!ا56؟6؟بر؟أل!6إإبإإ؟؟676لإ!بم!6

(1 Christoph Levin, The Old Testament: A brief Introduction, Translatedby)
25.22-Margaret Khol, Princeton University Press,,,5002 pp

(4RAالعدد،الهلالدار،الهلالكتابوعقيهدة،تاريخًااليهود..:سعفانكاملد.)2( ، r iام،

1,,0`I1دمق،"،والتورأةالتلمودمنامقتطفات1والتطجقالنظريةبيناليههودية:خيلود.على؟

.41ص،م7991العربالكتاباتحادمثوراتمن

والمجيالهودي)النقدالقديمالعهدنقداتجاهأتهويديْمحمودأحمدد.حرخيفةد.محمد)3(

.اس!كالأ"،0110أع.امح.أ.ا،01.لاه،.،أح؟7130.ص،م1،1002طوالغرب!(،والإصلامى

36http://kotob.has.it



41تطو9القديمالعصدنقد:الذولالباب

؟با3برلأث6فىألإلإ،؟؟13:إلا؟أ+؟لأثبثاك!؟يرث؟؟؟6!،717الأ66.فلأ7ا

ائغخَىوَفَ!رُوابِبَيَالؤاللةَشرِيعَةِفِيال!فْرِفِيوَقَرَأُوا؟+أ؟7:؟؟؟6؟+؟ف!!عملأه

الشَعْبَاثفْهِمُونَوَاللاَّوِيُونَالْكَاتِبُالْكَاهِنُوَعَرْرَاوَنَحَمْيَا.الْقِرَاءَةَوَأَفْهَمُوهُمُ

جَمِيعَلأَ!تَبْكُو!وَلاَتَنُوحُوالاَإِلَهِكُمْلِلزَبِّمُقَذَسٌالْيَوْمُهَذَا:الشَّعْبِلِجَمِيعِقَالُوا

بلق!صراحةإليهالنصوصطتشيربلا)1(.االشَّرِبعَةِكَلاَمَسَمِعُواحِينَبَكُواالشَعْبِ

؟؟7؟6؟؟لأ؟63لإ؟إلأ؟يبماإ؟ثم!لم؟3؟لا6!بملإ"؟؟+؟نجلأ؟؟ل!:"الكاتباعزرا1

إلهشريعةكاتبالكاهنعزراإلىالملوكملكأرتحشستامن:أيربأ!!لا؟66فيأ!مإلا

وإمكاناتهعزر!مهاراتعنالحديثفيليسهبعزراسفرويأتيا)3(.الكاماطاالسماء

المقدسة:الأسفاركتابةلهيسرتالتي

!!166؟!6نجيهأك!7نجيهأول!؟أذثب6؟6!م036لاأ6!؟برثب!م6بيأ؟ك!!ب!"أ117

؟؟إ،يإ؟أإ6.ذأفلأبرافى1،3!،لاأث!؟6،7أ6،،7بر6ثا7!مأ'إ،؟أ7؟)ليهأ6ث!؟؟6

لأبمم70!6بن!؟!56؟يأ.فلأ؟!!؟،؟فلأام؟!56؟!؟!56إ؟بر؟أ؟أ)؟؟يئ6

ئئأ36؟5؟فلأأ6!لأفى6!.؟6تجبم؟؟لأ؟؟نجيها؟؟؟لألأ؟فيهأ+!فيهأ؟:5؟فلأأ66

7؟6أ*16أفلأ؟ل!6فلأ؟7363؟ثب6بر.6إ؟!+6لإ6ممبلأ؟؟+رفيهألا؟إ:،فبهأ6!م؟6

63أبأ7،617؟66ير5؟نلأأ66؟؟لا63نبهأ6؟؟؟نلأ؟،67ْ3؟؟أ؟؟3؟؟6ل!!يم6

1ْ317ل!7ليهأ6؟7لإ؟؟ا+للأ؟يأ!616!+؟أ++؟نلأ6؟؟أ؟6133بر؟ل!7!با6لإ.1؟6لأ

أَغطَاهَااتَتِيمُوسَىشَرِيعَةِفِيمَاهِرٌكَاتِبٌوَهُوَبَابِاطمِنْصَعِدَهَذَاعَزْرَالأ:3أقبغفيأ

مَعَهُوَصَعِدَ.سُؤْلِهِكُلعَلَيْهِإِلَهِهِالزَ!ثيَدِحَسَبَاثلِكُوَأَعْطَاهُ.إِشرَائِيلَإِلَهُالزَلت

ال!نَةِفِيأُورُشَلِيمَإِلَىوَالنَثِينِيمِوَالْبَؤَابِينَوَاثغَنَينَوَاللاَّوِشَوَالْكَهَنَةِإِسْرَائِيلَبَنِيمِنْ

ال!ابِعَةِالسًنَةِفِيالْخَامِسِالشَّهْرِفِيأُورُشَلِيمَإِلَىوَجَاءَ.الملِكِلأَرْتَحْشَسْشَاالسَّابِعَةِ

.9-876:8ول7ر)1(

.62:712*لا)2(
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والثافي(الدولص!وليلسف!يعلطتطبيقي!اس!)داالقديمالعصدنقد

إِلَىجَاءَالْخَامِسِالشَهْرِآؤلِوَفيبَابِلَمِنْيَصْعَفُابْتَدَأَالأَؤَكِالشَهْرِفِيلانَهُ.لِلْمَلِكِ

الزَبًشَرِيعَةِلِطَلَبِقَفبَهُهَيأَعَررَالآَنَعَلَيهِ.الصَّالِحَةِادثهَّيَدِحَسَبَأُورُشَلِيمَ

.(111).قَضَاءًوفَرِيضَةًإِيمْرَائِيلَوَلِيُعَقَمَبِهَاوَالْعَمَلِ

المقدسةبالنصوصى!الاهتمامبدأمنأولكانواومدرستهعزراإنَّالقولويمكن

الوقت،ذلكفيالتاريخيةالمستجداتمعتتلاءموجعلهالتفسيرها،منهممحاولةٍفي

احركة1يسمىمابداياتيمثلانومدرستهعزرااعتارإلىبالبعضأذَىالذيالأمر

دورالنظهـإلىيمكنلاالرأيهذاعلىوبناءًا)2(.االقديمللعهداليهوديالتفسير

الأدنىالشرقفيالأدباءأوالكتبةلدورالعامالسياقعنبمعزلومدرستهعزرا

)3(.الفترةهذهخلالالقديم

الخمسةموسى)أسفارالستةالأسفاركتبالذيهوعزراأنَّسبينوزاويرى

وسفرصموئيلوسفريروتوسفرالقضاةوسفر(يشوعسفرإلىبالإضافة

التوفيقيحاولأندونمتنوعةمصادرمنالنصوصهذهبجمعقاموأنه،الملولب

هذافيسبينوزاويضيف)"(.متعارضةمضطربةكونهافيالسببهووهذابينها،

يفعللموأنهالأسفار،هذهفيالواردةالرواياتصاغمنآخريكنلمعزراأنَالصدد

عملياتوإستمرت(.)ْغيرهكثيرينعندموجودةرواياتبجمعقيامهمنأكثر

.01-7:6ل!62لا(1)

الميحبة،الثقافةدار،القاهرةالتفسير،علم:عزيزفهيمالقسالدكتور؟1"63داأدممهـأ!66،6ءردلا2()

.2342-ص،م8691

Interpretations Volumeاةnd Duane .F Watson, A History of Biblic3)ك Alan .J Hauser)

،,(1 Wm. .B Eerdmans publishing,,3002)58p
الطجةزكريا،د.فؤادمرأجعة،حنفيد.حصوتقديمترجمة،وال!اسةاللاهوتفيرسالة:سبينوزأ(4)

الروق،مكتبة2،جأجزاء،4اليهود،تاريخ.عخمانوأحمد276ص،م5002،الثالثةالطبة

.22ص،م4991،القاهرة

..283ص،السابقالمرجعسينوزأ،()5
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41ت!و9القديمالعصدنقد:ل4الذالباب

إليهودكيزِمنمتعاقبةمطأرسبواسطةالسبيمرحلةبعدوالخريرالمراجعة

إطارٍفيووضعهاوتثبيتهالفهمهامنممحاولةٍفي،القديمالعهدلنصوصوأحبارهم

المدارسهذهالجديدالعهدوصفوقد.النصوصبقوننةيُعرفماأوهـقدس،

.(1)ااسيينمولنااب"

نصوصبلورةإلىبالنسبةوأهميتها،البابليالسبيمرحلةطبيعةتتضحوحتى

وهيادصدد،هذافيالمحوريةالشخصيةعلىيليفيماالباحثسيركز،القديمالعهد

التاريخية.الناحيةمنومكانتهاالكاتبعزراشخصية

نانوسهمفيحملوأالذينالمسبيينمنغيرهمثلمثلهبابلفيالكاهنعزراوُلد

أنواعشتىإلىو!مرف،!إدلفيوتربىعزرأنشأ.يعيشونهالذيالسبيواقعكراهية

المسبييناوساطمحيطفيللأبناءالاَباءرواياتتناقلتهماإلىبالإضافة،البابليالأدب

عزراغملقدإيى)2(.الالذندوالمصير،فلسطينفيتاريخهمحولىإسرائيلبنيمن

بهمال!ثؤونكمست!ثار"الأولأرتحشسشا11الفارسيالملكبلاطفيمامرحلةِفيعزرا

فيالسبهووهذا،موسىلثريعةفيمماهرًاكاتبًاعزراوكان،السبيوقتإلمرائيل

ا)3".السماءاإلهشريعةكاتبالكاهناعزرا1تسميته

إلىذ!اولعلىبالموافقةطلبهلبَّىفقدبعزرأ،الفارسدالملكثقةإلىونظرًا

الملكمنتوصيةمعهحاملاًق.م،458عامحواليبابلعزرأفغادر،القدس

!لكل،يلزم!ارر!لبمساعدنمالأردننهرغربمنطقةفيمساعديهإلىالفارسي

!لو!ر.!طينفيإلصرائيلبنيشوونلإصلاحمطلقةملكيةصلاحياتمعه

01:25.(لوقا1)

د.يتقريممحمود،!بزيرد.ترجمة،اج،الأولىالمجموعة،الحضارةقصة:ديورإنتول)2(

مرجعألابلية،التوراةقاشا،سهيلوأيضا.ب358-935ص،ام719،القاهرةصابر،الدين

.2صه،سابق

(r)22ص،سابقمرجع،غمانأحمد
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والثافي(ل9!ذصم!وليلسفر؟علطتطب!بن)داالس!القديمالع!دنقد

بالخطالمعروفةالشكلمربعهالاَراميةاطَسوففلسطينإلىرحلتهطريقفيمعهعزرا

)ا!.الحاليةالعبريةالآبجديةنشوءإلىالطريقمهدتالتي،المربعالآسوري

سفرعنهاتحدثالتيالمهمةوهيأرتح!ثسنا"،11بهاكلفهمهمةٌلعزراوكانت

الأصحاحمنوالدشرينالسادسةالفقرةمنالمهمةهذهمضمونويتضحعزرا)2".

إ؟؟لاث!؟؟6؟6؟؟لايأ؟6يب؟إلأ؟لأ؟6إير)11:تقولوالتيعزرا،سفرمنالسابع

إفلأ،يأ؟!6فبهأ6؟نيهأ؟أ!أ؟يتغ؟أ:6؟إ!؟يا؟7ألا؟؟؟736؟و*3؟9"!؟بر؟6

عَلَيْهِفَفيمضَائملِكِوَشَرِيعَةَإِلَهِكَشَرِيعَةَيَغمَلُلاَمَنْوَكُلإ؟؟هأ؟16:إير؟16

فإنماشيءعاىدلَقإنوهذابِالحبْسِ".أَوْائالِبِغَرَامَةِأَوْبِالنَفْيِأَوْبائوْتِإِمًاعَاجِلاَ

فيجاءفقدذلكومع،بالقوةفلسط!تسكانعلىفُرضتعزرايهوديةأنًعلىيدل

تلقىالذيهوعزرالكانيسبقهلمموسىأنَالو1أنهبعدفيمااليهودأحباركتابات
.ا)3(اةلتوراا

الماسور!النصإلأوصولأقمرانكهو!مخطوطاقمقالقديمالعهدنصوص:ثانيا

شكلهإلىوصلحتىلقرونامتدت،طويلةبمرحلةِالقديمالعهدمرَّلقد

كانت.فيهالعملوالمحررينالكتبةمنومختلفةمتعاقبةأجيالٌفيهاواصلت،النهائي

منللعديدخصبةتربةًكان،القديمالعهدلنصشفهيطوروجودمعالبداية

كانماغرارعلىجيلإلىجيلمنالقرونعبرالألسنةتناقلتهاوأساطيرحكايات

الشاهدتعدالتي،قمرانكهوفمخطوطاتباكتشافمرورَا،القديمالشرتقفييجري

هذهتعتبركما.القديمالعهدبنصوصصلةذاتمادةوجودعلىالأولالتاريخي

الفلطيية،الدراساتمركز،الأولىالطجة،العرأقلهودالقديمالتاريخمنملامح:سوسةأحمد)1(

.531ص،7891بغدأد،أسعد،مطبعة،طابغداد،جامعة

.26-7:13ث!62لا)2(

23ص،سابقمرجع،عثمانأحمد)3(
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41وت!والقديمالعصدنعد:الذدلالباب

وصولهحتىبداياتهمنذالقديمالعهدتشكُّلمسارلبحثجديدةبدايةَالمخطوطات

المعتمد.الماسوريبالنصيُعرففيما،الحاليةصورتهإلى

علىالقديمقمرانواديفيقمرإن،كهوفنحطوطاتاكتشافتتمَلقد

القديم؟العهدمخطوطاتأثمنمنوهي،الميتللبحرالغربيةالشماليةالشوأطيء

حوالىِ)منالميلاديالأولوالقرنللميلادالسابقةالثلاثهَالقرونإلىترجعلأنها

راعيإلىالمخطوطاتهذهاكتشافقصةوترجعم(.133حواليإلى.مق028

،ام479عاممنمارسفيضائعةعنزةعنيبحثكانامحمد"1اسمهبدويأغنام

أميالثمانيةبعدعلى،الميتللبحرالغربيالجانبعلىتلفيثقبفيحجرًافرمى

ليستكشففدخل،فخاريةآنيةتحكلصوتيسمعوهووإندهشأريحا،جنوب

أنسجةفيملفوفةالجلدمنلفائفعلىتحتويكبيرةفخاريةأوانيفوجدالأمر،

حالةٍفيالمخطوطاتبقيتفقد،بإحكاممغلقةالفخاريةالأوأنيكانتوتَا.كتانية

عامالأوانيداخلالمخطوطاتهذهوُضعتحيثعام،5091نحولمدةجيدة

تلكمنخمسًابالقدسالأرثوذكسالسريانديررئيساشمترىوقد.ميلادية68

منها،ثلاثًابالقدسالعبريةالجامعةمنسوكنكالأستاذاشترىكما،المخطوطات

11.فلسطينفيالاكششافاتأعظممنوإحدهذاالعل1:يقولىعنهامذكراتهفيوكتب

للبحوثالأمريكيةبالمدرسةالسريانيالديررئسِ!اتصلام489فبرايروفي

يهوىعالمًاشائاالمديروكان.المخطوطاتبأمروأخبرهمأورشليمفيالشرقية

وهيإشعياءسفرنحطوطةمنعمودكلبتصويرفقامتريفر،جونواسمهالتصوير

ألبرايتالدكتورإلىالصوربعضوأرسل،بوصاتعشروعرضقدننا24بطول

بالكتابالخاصةالحفرياتعلماءعميديعدكانوالذيَهوبكنز،جونجامعةمن

)1(.المقدس

6291.(1,Julius.A Bewer: The Literature of the Old Testament, third edition,London)
354p.ا
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الثافي(9الد!لص!ونيلسف!جماعلىت!بيقبناس!)داالقديمالع!دنقد

خمسمائةتجميعأمكن،قصاصهألف!شبعينمنالمخطوطاتهذهوتتكون

لبعضتفاسيرمع،قمرانمجتمعفيأخياةقوانينعنكتبومنهابينها.منكتاب

هذهوتشتمل.القديمالعهدلأسفارمخكثوطاتجانبإلىوذلكالأسفار،

الكتبجانبإلىوذلك.أستيرسمْرعدا،القديمالعهدأسفاركلعلىالمخطوطات

،المخطوطاتهذهأقدموترجع.اليهوديةالأسينيينبطائفةالخاصةالأخرىالدينية

يرىإذق.م،255عامقبلماإلى،وصموئيلوالخروجاللاويينلأسفاروهي

مخطوطةأنبعضهمويرى،م.ق552سنةإلىترجعالخروجسمْرمخطوطةأنَّالعلماء

مخطوطةهناكأنَّالعلماءأحدويرى.م،ق028حواليإليترجعصموئيلسفر

.م)1(.ق554عامإلىترجعاللاويينلسفر

عشروهناك،المربعالاَراميبالخطمعظمهافيقمرانكهوفمخطوطاتكُتبت

القديم.العبريبالخطكُتبتأبوبوسفرالخمسةموسىأسفارتضممخطوطات

وحتى،الأخرىاللفائفبعضفيالقديمالخطبهذاأحياناايهوه"1الاسموكُتب

Y)علىالعثورتمَّقدكانام999سنة rr)قمرانكهوفمنوقصاصةنحطوطة

،قصاصاتثلاثإلىبالإضافةالتكوينلسفرمخطوطة)18(:وهيعشر،الأحد

مخطوطةو)12(،اللاويينلسفرنحطوطةو)17(،الخروجلسفرمخطوطةو)18(

،قصاصاتثلاثإلىبالإضافة،التثنيةلسفرمخطوطة(3\و)،العددلسفر

لسفرمخطوطاتوأربع،القضاةلسفرمخطوطاتوثلاث،يشوعلسفرومخطوطتان

مخطوطاتوثلاثوالئاني،الأولصموئيللسفريمخطوطاتوأربع،راعوث

واحدةومخطوطة،الأيامأخبارلسفرواحدةومخطوطةوالثافي،الأولالملوكلسفري

المزاميرلسفرمخطوطةو)93(،أيوبلسفرمخطوطاتوأربعنحميا،عزرا-لسفر

لسفرمخطوطاتوثلاث،الأمثاللسفرونحطوطتانقصاصتين،إلىبالإضافة

،م5002،طا،بتحريفهوالقائليننقادهيخحدىالمقدساليهاب:الخيرأبوبسيطالمشحعبدالقس(1)

.01.ص،
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41تطو4القديمالعصدنقد:ل9الذالباب

إشعياء،لسفرمخطوطًاو)22(الأناشيد،نشيدلسفرمخطوطاتوأربع،الجامعة

لسئممخطوطاتوسبع،للمراثيمخطوطاتوأربعإرمياطلسفرنحطوطاتوست

مخطوطاتوعشرمصاصةإلىبالإضافة،فىانياللسفرنحطوطاتوثماني،حزقيال

هذهبأهمبيانيليوفيما)1(.قصاصةإلىبالإضافةالصغارالأنبياءلأسفار

فيها)2(:وُجدتالتيوالكهوفالمخطوطات

التكوينلأسفاركثيرةأجزأءَويضم(م9/39491/إلى1/2ه)مناكهف-ا

عهارةومخطوطةوالمزامير،والثافيالأولوصموئيلوالقضاةوالتثنيةواللاويين

وحزقيالإشعباءلسفرجزئيةطويلةوأخرىإشعياء،لسفركاملةطويلةلفةعن

وزكريا.وصفنياوحبقوقوميخاالمزاميرلأسفارتفاسيرمنوأجزاء،ودانيال

منمعروفةتكنالمموسىوأقوال،أخمْوخمثلأخرىأسفارعلىالعثورتتَمك!

.سليمانوحكمةوطوبيتلاويوشهادةنوح،وسفراليوبيلوسفرقبل(،

مناللغةتتغير)حيث(4:)2دانيالوتشملدانيالسمْرمنأجزاءأيضَاوهناك

لأسفارشروحمنأجزاءالأولالكهففيأيضَاوُجدوقد(،الآراميةإلىالعبرية

و!فنيا)3(.وميخاالمزامير

منها،مخطوطةمائةحواليمنأجزاءويضمام(529سنة)مارس2كهف2-

اللاويين،لسفروواحدة،الخروجلسفرومخطوطتان،التكوينلسفرمخطوطة

لسفرونحطوطة،التثنيةلسفرثلاثةأوواثنتانالعدد،لسفرنحطوطاتوأربع

ثلاثةأوواثنتانالعدد،لسفرمخطوطاتوأربعاللاوييرْ،لسفروواحدة،الخروج

ومخطوطتانوالمزامير،وأيوبإرميامنلكلواحدةومخطوطة،التثنيةلسفر

.راعوثلسفر

.146145-(1 Alan .J H6 user and Duane .F Watson, Op. Cit،.)p
.1-20ا10ص،سابقمرجعالخير،أبوبشطالم!حعبدالقس)2(

.(3 Julius .A hewer, Op. Cit.,)454p
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والثافي(لا4الذص!ونيلسفاجماعلطت!ب!يه)د"س!القديملع!د

والمراثيوإشعياءالمزاميرأسفارمن!جزاءويضمام(259)3/4/3كهف

ل!ريًا.موقعًا6دغخريطةبهنحاسيلدرجونصفين،وحزقيال

حواليمنها4(00)حواليالمخطوطاتمئاتويصمام(529)سبتمبر4كهف

سفرسآجزاءمنهاأستير،سفرعداكلهاالقديمالعهدلأسفارنسخة501

،المقدسللكتابمعروفةنسخةأقدمتعدصموئيللسفرلفةومنها،الجامعة

التفاسيرمنعددبهيوجدكما.م(،ق285)الميلادقبلالثالثالقرنإلىوترجع

والأنبياءوإرمياوإشعياءالتثنيةأسفارتوجدكما،وناحومهـاشعياءالمزاميرلأسفار

بقيةعا!وتفضيلهاالأسفارلهذهالدراسةحبعلىيدلوهذا،بكثافةالصغار

تحتويدانعاللسفرجدَامهمةنسخةالكهفبهذاوُجدكما،القديمالعهدأسفار

العبرية،اللغةإلىالاَراميةمناللغةفيهاتتغير(ا28:8/)7:نصيةشواهدعلى

هوشعلسفرتفسيرأيضاالكهفهذالفائفأهمومنالسفر.هذاقدميؤكدمما

الميلاد.قبلالأولالقرنإلىتعودرقائقعلىمكتوب(841-:2)

منأجزاءجانبإلىطوبيتسفرمنجزءًاويضمام(529)سبتمبرهكهف

والمراثي.والمزاميروعاموسيهاشعياءوالعانيالأولوالملوكالتثنيةأسفار

والتثنيةواللاويينالتكوينأسفارمنبردياتويضم(95291/)6/27كهف

.ودانيالالأناسيدونشيدوالملوك

القديم.العهدأسفارمنقليلةأجزاءوتضم51إلما7منكهوف

قمرانمخطوطاتأهممنمخطوطةويضمام(569وفبرايريناير)ااكهف

()151مزمورفيهابما(151إلى5همزمور)منمزمورَ!41منأجزاءتشكل

االعصرمنسميكجلدعلىمكتوبَافقط،اليونانيةاللغةفيمعروفَاكانالذي

بينفيماتقعالتيالمزاميرمنآخرمزمورَا)36(جانبإلىوذلكالهيرودسد،

سفرمنجيدجزءمنهانسخوثلاث)155(،المزمورإلى)39(المزمور

.أيوبلسفراَراميوتفسير،اللاويين
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ت!وا!9القديمالعصدنقد:ل9الذالباب

القديم:العهدنصتشفلمسارتوفميحفيقمرانكهوطمغطوطاتدورثالنا:

التحولاتمنكثيرعلىالضوءتلقيأنهامنالمخطوطاتهذهأهمةتنبع

صورتهاإلىوصلتحتى،القديمالعهدنصوصعلىطرأتالتيوالتغييرات

بينها)1(.فيمامهمةاختلافاتوجودعنالمخطوطاتهذهتكشفكما.الحالية

الأوليةالملامحعنالكشففيالمخطوطاتهذهبهأسهمتالذيالدورولتوضيح

المكتشفةالمخطوطاتالباحثينبعضيصنف،القديمالعهدنصوصتشكُّللمسيرة

التالمب)2(:النحوعلى

(4((3) (2))t)

تمَّرسفاأ
دهااستبعا

زمنفي

منأخر)3(

سيرا!ابن

بيونلمكاا

طوبيت

يتيهود

خjAبا

أ!بحتسفارأ

زمنفيمقدسة

بعدمتأخر

معارضة

الجامعة

لأناشيدانشيد

أستير

حزقيأل

دانيال

بدونمقدسةأسفار

معارضة

إةالتورسفارأ

:لأنبياءاسفارأ

-القضاة-يشوع

-ملوك-صموئيل

إرميا--إشعياء

سفارأ

مستبعدة

هينوش

عمرانرند

الاَباءوصايا

عشرالاثنى

(يعقوب)أبناء

.(1 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)73p

سوريا،دمق،،ورؤىمقاربات-التوراةإشكالياتفينظرأتحداد:أدتهضيفبنعيسى)2(

3له6002yنقلاعن:274،275-م،ص5002 i- g ) cited in :MURL.فى http:// thagaf)

.1151وللا:6رلهـاد761رمملاول(3)
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الثافي(9لدولص!وليلسف!جماعلىتطبيقي!)د"سهالقديمالع!دنقد

يا-عوبدسليمانحكمة

ميخا

-يونان
ئيكيو-شعطو

:تبالكتاا-سموعا

-لمثاأ-ميرامز

إرميا-مراثي-أيوب

أخبارونحميا-عزرا

لأياما

اللحظاتأحرجتمثلقمرانكهوفمخطوطاتأنَويستكنججيمسويرى

سلفاإليهاالمشارالفترةخلالوذلك،القديمالعهدنصتشكُلمسارياالتاريخية

دفعتالتيهيالمخطوطاتهذهأهميةولعلم)1(.133حتى.مق285منالممتدة

دراسةإلى(Frank07Cross)كروسفرانكالأمريكيالباحثأمثالباحثين

فيالقديمالعهدبنصوصصلتهامدىعلللوقوفالمخطوطاتلهذهتحليلية

هذهمنالمقدسةالأسفاردراسةعلىكروساهتمامتركز.الحاليةصورتها

الشكلمن(3)ورقم(2)رقمالعمودينفيالواردةالأسفارتلكأي،المخطوطات

حيثمنمتمايزتينمجموعتينإلىالمخطوطاتهذهكروسصنفوقد)2(.السابق

الحديثة.قمرانومجموعةالقديمةقمرانمجموعة:والمضمونالزمن

القديمة:قمرانمجموعة!

وهيالخسمالية،الكهوففيعليهاالعثورتتَمالتيالمخطوطاتمجموعةوهي

م)3(.68حتى.مق285منالممتدةالزمنيةالفترةتغطيالتي

(1 Bernhard .W Anderson: Understanding the Old Testament, second edition,Londor)
فىا.57.؟3)-1350

.277ص،سابقمرجعحداد،اللهضيفبنعشى2()

46

(3.Julius.A Bewer, Op. Cit.,)453p
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41ت!و9القديمالعصدنقر:الأولالباب

العديفة:قمرانمجموعة!

الميتللبحرالمتاخمةالمواقعفيعليهاالعثورتمَّالتيالمخطوطاتمجموعةوهي

القديمةالنصوصقراءةعلمدراساتوتؤكد.الجنوبيةبالكهوفالمسماة

القرنمنالثانيالنصفإلىتنتميالمخطوطاتهذهأنَالبيلوجرافية()الدراسات

م)1(.133حتىم75بينالممتدةالفترةبعضهايغطيبينما،الميلاديالأول

مجموعةأنَإلىللمخطوطاتالتحليليةدراستهخلالمنكروستوصللقد

فيالقديمالعهدنصوصمعكبيرةاختلافاتتظهرلاالحديثةقمراننصوص

اختلافاتتظ!المَديمةقمراننصوصمجموعةأنَصيئفي،الماسوريةعحورتها

الاعتقاديرسخالذيالأمر،الماسوريةصورتهافيالقديمالعهدنصوصمعمائلة

النصف!اتمتالقديمالعهدلنصوصوالتدقيقالتحريرعملياتبدأياتبأنَ

عملياتولكن)2(.اليهوديةالفريسيينطائفةيدعكالميلاديالأولالقرنمنلأولا

الأوساطتَسُدلمالفريسيونبهاقامالتيوالتنقيحوالتدقيقالتحريرمممليات

م73عامالأولالتمردبينالزمنيةالفترةخلالإلأَتوجهاتهابمختلفالبهودية

الفريسيينلجماعةالغلبةفيهاكانتالتيالفترةخلالأي،م135عامالئانيوالتمرد

)3(.آنذاكاليهودأوساطبن

كثيربينمنالعهدذلكفيالفريسيوناختارهاافقد1سبينوزا:يقولذلكوعن

حسب،الثانيالعهدفريسيوأقرهمماكانوقد".وحدهممنهمبقراروذلكغيرهأ،

أسفاروهيالأنبياءبأسفاريسمىماإليهامضافًاالخمسةالأسفارسبينوزا،أي

.والملوكوصموئيلوالقضاةن!وع

Jamesو.278ص،السابقامرجعحدأد،اللهضيفبنعيسى(ا King West, Op. Cit., 9p.

(2.Bernhard .W Anderson, Op. Cit!.)536-535p
(3Ibid).ا
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!الثافي(ل9الؤصعونيلسف!طعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

مناليهودعلماءضمجامنيافيمجمغاالانرلي-صيونعقدميلادية09عاموفي

المزاميرومنها:ونصوصها)1(،العبريةالقانونيةالأسفارإقرارفيهتتَمالافريسيين،

رفضو!حينفيونحميا،وعزراوأيوبودانيالوراعوثالأناشيدونثسيدوالأمثال

النتيجةهذهتكنلمسفزا.وثلاثينستةالأسفارهذهعددبلغوقد،أخرىأسفارَا

لمفيماقانونيًا،دانيالسفريعتبرونالفريسيونكانفمثلاَاليهود،بيناتفاقمحل

تردلمكثيرةأسفارقمرانلجماعةكانوكذلكمقدسًا،سفرَاالصدوقيينطائفةتعتبره

المجمعهذا!سانوقدوغيرها.واليوبيلاتأخنوخمنها:،القانونيةالأسفارضمن

)2(.القديمالعهدنصوصحولطوالمسيحييناليهودبينالخلافبداية

بعضظلفيخصوصًا،كروسإليهتوصلمامعللاتفاقسبيلاَثمةأنَوأرى

فيالقديمالعهدبنصوصمقارنتهابعدقمرانمخطوطاتعنهاكشفتالتيالحقائق

ومنها:،الحِهوديةالأوساطلدىالمعتمدةالماسوريةصورته

بلوتحرير،تنقيعلعملياتآثارعلىْالقديمةقمراننصوصمجموعةتشتمللا-ا

وأالضبطأوللتدقيقعمليةأيةمنتخلوتكادصورةِفيالنصوصهذهتظهر

.النصوصمنغيرهامعالمقارنةأوالمراجعة

منيقتربمعيننظاموفقتسيروكأنهاالحديثةقمراننصوصمجموعةتظهر2-

الذيالأمربعد،فيماالمعتمدةالمقدسةالنصوصعليهتسيرالذيالعامالنظام

)3(.خارجيتدخلحدوثماحدِإلىيؤكد

(1.Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,,75p James Kin! West, Op. Cit.,)12p
.(2 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)77-75p

28-286.هص،سابقمرجعحداد،ألنَهضيفبنعيسى)3(

.Julius.A BewerL Op. Cit.?456-455p
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ت!وا9القديمالع!دنقد:ل9الذالباب

القديمالعهدنصوم!وتفبيتوضعفياليهوديةالجهودرابغا:

نونبنيشوعإلىنقلهاثمسيناء،فيالتوراةتلقىاموسى1أنَالتلمودفيجاء

الأعظم،المجمعإلىالأنبياءومنالأنبياء،إلىومنهمالشيوخإلىانتقلتيشوعومن

ضمبل،المكتوبةالتوراةعلىالأمريقتمرولم!ا)1(.الأحباراإلىالأعظمالمجمعومن

دورلهمكاناليهودأحبارأنَّيعنيالذيالأمر،الشفويةالتوراةالتلمود،معها

)باباالتلمودفيأيضًاوردكما)2(.العبريالمقدسبالكتابيسمىماإنتاج!اأساسي

)عليهموسىإنَوالقول،القديمالعهدأسفارتأليفعنحديبأ(1ب-415باترا

الذيهويشوعأنَعنالتلمودتحدثكما)3(.الخمسةأسفارهكتبالذيهو(السلام

f:3)تثنيةفيالواردةوهي،الخمسةموسىأسفارمنفقراتوث!انييشوعسفركتب

،وروتوالقضاةصموئيلأسفاركتبالذيهوصموئيلأنَّأكدكما()"(.5-12

وأنَ،الملوكوسفرسفرهكتبالذيهوإرمياوأنَالمزامير،سفركاتبهوداودوأنَ

أنَكماالأناشيد،ونشيدوالاْمعالإشعياءأسفاركتبواالذينهمورفقاءهحزقيال

(.)ْسفرهكتبالذيهوعزرا

عزراكتبهاالتيالتوراةعلىوعلماؤهماليهودأحباراعتمدفقدذلكعلىوبناء-

أنَأي،والتنقيحوالتفسيرالشرحإلىتحتاجمادةَواعتبروهاوغيرهما،وخميا

ذلكأنَإلآَ،المكتوبةالشريعةتوضيحفيتركزالمرحلةهذهفيالأساسيهدفهم

فاقالذيالتلمود،فيالممثلةالشفويةبألشريعةعُرفماوضعإلممابعدفيمافادهم

نجمبزغاليهودأحباربينومن.اليهوديةالأوساطلدىأهميتهفياليهوديةالشريعة

.119وللا،616616مملالا؟11981!لا،63لهـأد671للالمء(1)

.03اص،سابقمرجعحداد،اللهضيفبنعشى2()

.(3.Robert .H Pfeiffer, Op. Cit,)4p
"42.(4:Ibid)

(5Ibid)ا.
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الثافي(4الأولص!ونيلسغرجماعلطتطبيقي!)دلىالس!القديمالع!دنقد

وهم:،القديمالعهدنصوصوتثبيتوضعفيكبيردورٌلهاكانشخصياتثلاث

يوسف.بنوعكيفا،زكايبنويوحانان،البابليهليل

.اه!(-.ه!قه)07البابليهليل

فيوإسهاماتهدورهوله،وأحبارهماليهودعلماءأعظممنالبابليهليليُعد

بفقرةفقرتينشرحمنأولفكان)1(.القديمالعهدفيجاءمالفهمقواعدوضع

التلمودوينوه)2(.ثالثةفقرةباستخدامفقرتينبينالتناقضإزالةيمكنحيث،ثالثة

لعيدها،بابلمنعزراجاءالتوراةإسرائيلنسيتاعندما1:فيقولىدورهإلىالبابلي

ا)3(.اليردهاالبابليهليلجاء،التوراةأخرىمرةًإسرائيلنسيتوعندما

لالمنالأمثالبهيضربوناليهودأصبحلدرجةعظيمةمنزلةًهليلبلغوقد

!قرًاأكثرتكنلم:لهيقولوناكانوا1:الرزققلةأوالفقرمدعئاالتوراةبدراسةيهتم

عنالحديثفيوالرئيسىالأساسىالمرجعالتلموديالقصصويعد".هليلمن

crداونسلمنينحدربأنههليلعنتتحدثتلموديةأسطورةفهناك،البابليهليل

اهليل1عليهأُطلقلذلك،فلسطينأرضإلمماليذهببابلأرضيغادرلموهو

الأعشابفيخبرةوصاحب،اللغاتفيحاذقاكانإنههليلعنقيلومما".البابلي

اهتمامهخصوصًاالأمور،مختلف!اواسعةبمعرفةِيتمتعكانكما،والحيوانات

الكثيرتعلمإنهأيضَاعنهيُقالومما.سقراطكتاباتغرارعلىالأخلاقيةبالجوانب

قبلالثالثالقرنمنذكانتالتي،الإسكندريةفيخصوصًا،اليونانحكماءمن

(1.Ibid.,)76p
محمودأحمد.د.ترجمة،الحديثالعصرحتىالعصورأقدممنالقديمالعهدنقدتاريخ:شازارزالمأن)2(

مرجععزيز،فهيمالقىوالدكتور2،اص،م4002،للثقافةالأعلىالمجلسهويدىِ،محمود

.242-هص،سابق

7ك!3() rim7161أ+6766،أ؟+ولء136:لا+66؟؟،:7ا"ر6الما،

7002.URL: http:// www. daat. ac. il) cited inApril)
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41وتطوالقريمالع!دنقد:ل9الهالباب

تعلمهاالتيالأمورومن.والفلسفيةاللغويةوالدراساتالعلوملكلمعقلاًالميلاد

أقساممنالثالثالقسمعنبحوثهفياللغويالمنهجاليونانبفضلفيهاوبرعهليل

)1(.المكتوباتوهو،القديمالعهد

والحد،الكهنةسلطةأماموقوفهالبابليهليلإلىتُنسبالتيالأعمالأبرزومن

هومنكلحقمنبأنَّوالقولالمقرا،فيجاءماعلىذلكفيمعتمدَ!،نفوذهممن

به)2(.يتمتعونب!ايتمتعأنيهودي

الميلادجما(الأول)القرنزكايمابقيوحانان

البابليهليلتلاميذمنوهو،الفريسيينطائفةإلىزكايبنيوحانانينتمي

عزرامصاففيالتلمودوضعهحيثالتلمود)3(.أدبياتفيمرموقةبمكانةِويتمتع

ضبطفيالكبيردورهإلمماويُشار(.السلام)عليهموسىقبلهماومنوهليل،الكاهن

القدسسقوطبعدوتحديدَا)4(.الميلاديالأولالقرننهايةفيالتوراةنصوصنوقوننة

الرومانمنتصريحعلىوحصلزكايبنيوحانانقام،م57عامالرومانأيديفي

أسفاربعضقداسةحولمناقشاتودارت،أخرىمرةًالسنهدرينتشكيلبإعادة

العهدأسفاربقدسيةالاعترافإلىالأمرنهايةفيالمناقشاتوانتهت،القديمالعهد

)د(.القديم

منالتوراةلنُسيتبهقامماالولا1إنهزكايبنيوحانانالربيعنيُقالومما

موسىمثلزكايبنيوحانانعاشفقدالتلمودرواياتوحسبا)6(.اإسرائيل

)1(لهـا!.

)2(!لأ!.

(r)661717663161؟،ء236!م:+لا6166،6++767663ا؟ألأرث!،6ث!32أفىا3316ةماد،

7002cited in April(شأ.أاURL: http:// www. daat. a؟Bernhard .W Anderson, Op. Cit., j535p.

.feiffer,Op. Cit.,,66p6$ئمp!.(4 Robert)H
.203ص،سابقمرجعحدأد،اللهضيفبنعيسى)5(

.للأة31"6،دأدا7+أ+6616+،663+76ا؟أث!رلأ6()
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والثاقي(ل9الذص!وليلسفر؟علطت!بيقي!)د"سقالقديمالعصدنقد

وأربعونالتجارةفيعامًاأربعونعافا:وعشرينمائةالبابليوهليل(السلام)عليه

ضدللحربومنأهضًاللسلاممحئاوكان،التوراةيعلمعامًاوأربعونالتعفُمفيعافا

طائفةمعمناقشاتفيدخلأنهزكايبنيوحانانالربيعنالمعروفومن.الرومان

1(.()1صفحة:5همناحوت)التلمودرواياتحسبالصدوقيين

اه!(22عاه!)المتوفىيوسفبقعكيفا

نصًاجعلهأي،وقوننتهالنصتثبيتفيمهمبدورٍيوسفبنعكيفاتمتع

حسب-فاقتإيابعبقريتهالتلمودأشادوقد)2".عليهالقدسيةإضفاءأومقدشا،

اذتلمو*.فيوردأنلدرجة(السلام)عليهموسىالنبيعبقريةالتلمود-رأي

الجماراجعلالذيالأمرعكيفا"،للرببانكشفتموسىعلىخفيتالتيالأمور11

عكيفاالربييجعلأنالتوراةيعطيهممنطلبنفسهالنبيموسىأنَعنتتحدث

2()3(.92:5)مناحوتالتلمودرواياتحسبالتوراةويسلمهمكانه

عكيفافكان،النصمنخفيةمعاناستنباطفيعبقريةيوسفبنعكيفاأثبت

)"(.خفيةمعالبويحملكبيرةقدسيةذاالمقدسالنصحروفمنحرفكليعتبر

قامتالذيالأساسهوكانعكيفاأقرهالذي،القديمالعهدنصإنَّالقولويمكن

لمذلكمنالرغموعل.ميلادية)03عامبعدفيماالقديمالعهدنسخمختلفعليه

منمعهالاختلافمنعكبفا،أقرهاالتيالصورةفي،القديمالعهدنصيسلم

فيالتغيرمنشوىعلىعكيفانصمعالاختلافبدايةوكانت.التلموديينجانب

(.نحتلفة)ْدينيةقناعاتعنالناتجالمضمونفيالتغيرأوالحروفشكل

)1(للأ!.

.(2 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)76p
6661أول؟+236ول:+لأ6،لأ7ا+3لا6فى6؟للأ+اأول؟67،6للأ3(3) film+أ،.

.iffer, Op. Cit., 12p!سURL: http:// www. d a061، ac. il) cited in April ,7002 Robert .HPf)

.iffer,Op. Cit.,77-76pْ4)ح Robert .HPf)
.Cit. 97p.5).50ثا Robert .HPfeiffer)

52http://kotob.has.it



41ت!و9القديمالع!دنقد:ل9الذالباب

الأساطيروحسب،الأربعينسنفيوهوللغنمراعيَاحياتهعكيفاالربيبدأ

مدىعلىالتوراةتعفُمفيفبدأ،السنهذهعندإسرائيلحكماءأكبرليكونتحول!فقد

ميئيرالرببهم:شيوخلخمسةتعلمهاالتيالتوراةويعلمليرجععامَا،عضرين

شمواع)1(.بنإليعزروالربييهوداوالربييوسيوالرببيوحايبرشمعونوالربب

أيدفقد،إسرائيللبنيالخلاصتحقيقبضرورةعكيفاالربيجانبمنوإيمانًا

2()3(.:39)سنهدرينإسرائيلبنيمخلصأنهإلىوانتهىباركوخبا

وقوننته،النصضبطفيبالماسوريننيُعرفلماالأكبرالدورذلكبعدويأتي

الماسوريونتعامللقد.الميلاديينعشروالحاديالسابعالقرنينبينالفترةفيوذلك

تحملالأولىالفرقة:فرقتينعنعبارةوكانوا،كاملبتوقيرِالمقدسةالنصوصمع

المدرسة11اسمتحملكانتالثانةوالفرقةا،الفلسطينيةالغربيةالمدرسة11اسم

باللغةالمقدسةالنصوصتثبيتعلىالفرقتينهاتينعملتركزا)3(.البابليةالشرقية

برئاسةالفلسطينيةالغربيةالمدرسةأنَالسائدوالرأيالاَرامية)1(.واللغةالعبرية

الدورتحملتالتيهيأشير(بابناختصارًا)المعروفأشيربنموسىبنأهارون

الشرقيةالمدرسةدورتقليصتئَمحينفي،القديمالعهدنصوصتثبيتفيالأهم

النصبتقسيمأشيرابنبرئاسةالمدرسةهذهقامتمادتها)ْ(.واستبعادالبابلية

فيذلكوكانالنصقراءةعلتساعدالتيالقواعدووضعوا،فقراتإلىالمقدس

عائلةمنأجيالستةبأنَّرأيوثمةالميلادجما)6(.العالشرالقرنمنالأولالنصف

.are،*فى6برلا،د76!لأأ+أول6،77+لهـا3(1)

.!لهـا(2)

.fe, Op. Cit.,(309آpRobert .HPfeif)

سابق،مرجعحداد،اللهضيفبنوعيسى43؟ص22،ص،سابقمرجعشازأر،زالمان)4(

703.`1-6.ص

(5.Julius.A Bewer, Op. Cit.,)045p
.Pfeiffer,Op. Cit., 78p6).ول Robert)
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الثافي(9الذولصع!وليلسفر!علطت!بيقي!اسه)داالقديمالع!دنقد

أشير-ابننحمياأشير-:التاليال!رتيبعاىوذلاثالصبضبطاهتمتأشير

1(.!موشيهبنأهأرون-أشيربنموشيه-موشيهبنأشيرنحميا-بنموشيه

كيفيةعلىالمقدسةالنصوصروضعفيالماسورييندورانحصرالإطارهذاوفي

،الكلماتبينفواصلبدونمكتوبةالبدايةفيالنصوصكانتحيث،للقراءةقابلة

وضعإلىالماسوريونفعمد.النصوصقراءةعندصعوبةًيمثلكانالذيالأمر

نظمواكما،النصوصقراءةمنتسهلالتيوالنقاطالصوتيةالحركاتمنظومة

ولكنهاللغةقواعدوضععلىالماسوريونعملكما)2(.ومقاطعفقراتفيالصوص

العبريةاللغةخضوعفيتتمثللغويةإشكاليةوجودإلىنظزامعقدةعمليةكانت

المرحلةإلىالقديمةالكنعانيةالمرحلةمنانتقالهامنهائلةلتطوراتالقديمة

هذهجعلالذيالأمرحولها،الحضاريبالمحيطتأثرهاإلىبالإضافةالاَرامية،

تعقيذا)3(.أكثرالمسألة

ما،لتوضيحهالمقدسالنصعلالماسوريونأدخلهاالتيالتعديلاتومن

المكتوبأمثلةومنا)!(.امقروءَإوليسرو"المكتوبمكتوبَا"وليسالمقروء11يُسمى

:3351/:13الثاني)صموئيلفيوردتكمالو"إذا/11؟!)كلمةمقروءًاوليس

.1123لاول،6رللا6613للألأول(1)

؟91ص،صابقمرجع،والشاسةاللاهوتفيرسالة:سبينوزأ2()

.Julius .A Bewer, Op. Cit., ,451p Robert .H Pfeiffer, Op. Cit., .82p 98p

(r)803ص،سابقمرجعحدأد،اللهضيهفبنع!سى.

،++617161316،ول)2366ول7:لا7،666اأ)ث!3+6+ا:66للألأ(06.ك!43266)

.URL: http:// www. daat. ac. il) cited in )6002yam

،3161716663991،؟،ء136661الم7:لا6د،67د71ا+736ا:،لأ313!ءرو:

.1 ( cited in 6002yam.أacألاة.URL: http:// www. da)

452-1.01، Op. Cit., ,39p Julius .A Bewer, Op. Cit, 45pس!أأأ.اخ!.RobertH
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51تطو9القديمالعصدنقد:الأولالباب

لإ6؟+ا؟66!بم6إثبنبر؟06؟ك!ء6فى6أ؟فى؟؟أثا6!بم6إ.6كمببهأه6لا)إيإ+12116

جَمِيعَإِنقَائِلأشَيْئَاقَلْبِهِفِيالملِكُسَيدِييَضَعَنلاَوَالاَنَ؟+:أإ؟6أ؟يتغرأ()*ه

6؟6:6.*!عمإ؟!بم؟6ث!+؟+6أإ"بإ1111/مَاتَوَحْدَهُأَمْنُونُإِنَمَامَاتُواقَدْالمُلِكِبَنِي

ه؟ثا؟6!بم6إث!7فلأه66؟إ6نجبأ!عأ!؟؟7ا()ث!!6ثت؟66!بم؟6.ك!6إ؟6!616

توَحَيئألرَّ:حَيئهُو6َئملِنبَ:فَأَجَابَإِتَّاي6ُببما؟؟6إ؟إ!هـأيخبر"إ؟566؟!؟يميمأ+

يَكُونُفَهُنَاكَلِلْحَيَاةِأَوْلِلْمَوْتِكَانَإِنْالمُلِكُسَيِّدِيكَانَحَيْثُمَاإِنَهُالمُلِكُ،سَثدِي

؟ير3؟أ3؟فىأ6366ثبن6ءأ؟براابر+35161:)إرميافي11؟!"وكلمةأَيْضَا"(عَبْدُكَ

بْنِيُونَادَابَبَنِيلأَنَ؟؟":أيخهـأ؟لألاأْ-؟إإ؟بيماهإ!لمجا6؟نجلأ؟؟6؟!تجغلإ!!؟+

11(.لِييَسْمَعْفَلَمْالشَعْبُهَذَاأَقَابِهَا.أَوْصَاهُمْائَتِيأَبِيهِمِوَصِيَّةَأَقَامُواقَدْرَكَابَ

116؟إ337:اإرميافي11؟؟6!")كبمةمكتوبَاوليسالمقروءأمثلةومسْ

هَا:67336ييمايخيهأ)؟!!؟؟6ل!!م؟6617!66ل!66ش!إثبم!616!-!ك!و(!6؟فى)!6؟6

11وكلمة"/الزَّاوِيَةِبَابِإِلَىحَنَنْئِيلَبُرْجِمِنْلِلرَّلثاثدِينَةُوَتُبْنَىالزَلثيَقُولُتَأْتِيا-لامٌ

أ؟6لمحا6!بم!ا3؟3!هبأ6إ؟؟؟بإك!+6؟إ66إ311(8:الثايْى)صموئيل!ا3؟+ا

صُوبَةَمَلِكَرَحُوبَبْنَعَزَرَهَدَدَدَاوُدُوَضَرَبَ)؟6+(:66؟إأ66فى6فبهأ؟6؟أير+أ

تعديلاتبإدخألالماسوريونقامكماا)1(.الْفُرَاتِانَهْرِعِنْدَسُلْطتَهُلِيَرُذَذَهَبَحِينَ

النصأنَّمن"جاكوب"إدموندإليهأشارماذلكأمثلةومن،النصوصمتنعل

فيكانا(االزَلثأَمَامَقَائِمًايَزَلْلَمْفَكَانَإِبْرَاهِيمُوَأَمًا18:2211)تكوينفيالوارد

التيالتعديلاتومنا)2(.االزَلتأَمَامَقَائِمَايَزَلْلَمْفكَانَيهوهوَأَفَا11الأصليةصيغته

،كلماتوحذفكلماتإضافةالمقدسةالنصوصعلىأيضَاالماسوريونأدخلها

.ه!لا:7ا3لأ16فى330ء،لهـأه:61+لأللأر662ك!.606(1)

.903ص،سابقمرجع)4حدااللهضيفبنعيى2()
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الثافي(9الذولص!ونيلسف!جماعلطت!بيقي!)دااس!القديمالع!دنقد

صحةفيشكهمعلىللدلالةوالكلماتالحروفمنالعديدعلىالنقاطووضع

بها)1،.المعترفالقراءة

بالإضافةالنصوصمتنفيالماسوريينتدخلمدىتبينالتيالأمثلةأبرزومن

حيثالمعتمد،الماسورفيالنصروفيالسبعينيةالترجمةفيإرمياسفرمقارنةوالحشو،

النصعنقصرًاأكثرللسفرالسبعينيةالترجمةفيالواردالنصأنَالمقارنةتوضح

زائدةكلمة0027علىالمعتمدالماسوريالنصفيالسفريشتملحيثالماسوري،

النصعنتغيبكاملةًمقاطعهناكأنَكما.السبعينيةالترجمةفيالواردالسفرعن

للسفر)2(.السبعينيةالترجمةفيالوارد

الحركاتووضعوالتنسيقالتنطيمتجاوزقدالماسورييندورإنَالقوليمكننا

اَخروحينًاحشًا،التاريخيةالضرورةحسبالنصرصياغةفيالتدخلإلىالصوتية

إنَبل.جانبهممنوالتغييرالتدخلاستنرمتالنصوصمتنفيصعوباتلوجود

الذيالجديد،التأليفمستوىإلىليصلواذلكتجاوزواالماسوريينأنَرأىالبعض

فيهاأنجزالتياللحطةاففي1المصادر:منالعديدبينوالتوليفالتوفيقعلىيعتمد

المخطوطاتالاستعمالساحةعنأخفواالمقدسالنصاستكمالالماسوريون

ا)3(.السابقة

العهدنصعلىركزتالتي،اليهوديةالجهودهذهكلمنالرغمفعلىإذن

أحبارقبلهمومن،قرونثلاثةمنأكثرمدىعلالماسوريينمدارسقبلمنالقديم

السابعالقرنوحتىالميلاديالأول!القرنمنامتدت،طويلةقرونمدىعلىاليهود

ومشكلاتكثيرةصعوباتيعكسيزاللاالقديمالعهدنصأنَّإلآَ،الميلادي

.اا)لاغلا!.ول.-اس!*ح،.،اح-ل!ه91،4530ص،سابقمرجعسبينوزا،(1)

.31.حر،السابقالمرجعحداد،أدثهضيفبنعيى)2(

.213ص؟نفسهالمرجع)3(
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41وتطوالقديمالع!دنقد:الأولالباب

عزراالكاهنوضعمنذأنهويبدو.والمضمونال!ثكلمستوىعلىواضحة

منورثتهعمل،المقدسللنصالموحدالأولالمشروع"الربلشريعةالكاتب11

بمكوناتهالمقدسالبناءهذالتزويدالجهودمواصلةعلىوالماسوريينالأحبار

نصخروجفيأسهممما،المتتاليةالقرونمدىعلىوالأدبيةوالتاريخيةالتشريعية

النهائية.صورتهفيالقديمالعهد

حولالماسوريةالاَراءببعضيسلمالتلمودأنَّمنالرغمعلىأنهلناوتبين

سفربكتابةداودوقيام،الخمسةالأسفاربتأليفموسىقياممثلالقديمالعهد

أنَإلاَّ،والجامعةوالامثالالأناشيدنشيدسفربكتابةسليمانوقيامكاملأ،المزامير

مامعتتعارضالتيوالآراء،النقديةالملاحطاتبعضأيضالناحفظقدالتلمود

الماسورا)1(.بهجاءت

تلكإلىالإشارةالتلمودأدبياتعليهااشتملتالتيالنقديةالملاحظاتأولى

وزمانمؤلفيها،وتحديدتفسيرها،وكيفيةالأسفار،بينالموجودةالكثيرةالتناقضات

صورتهاإلىوصلتحتىبهامرتالتيالتغيرمراحلهيوماتأليفها،ومكان

علماءجانبمنالنقديةالملاحظاتهذهوجودمنالرغمعلىولكن)2(.الحالية

تبريرهايحاولونأو،بكياسةعنهايتغاصونكانواماعادةًأنهمإلاَّالتلمود،

بعد)3(.فيماالمجازيأوالرمزيبالتفسيرعُرفمابواسطةوتسويغها

منمؤلفكلشخصيةعنالكشففيالتلمودعلماءبدأتاليةمرحلةِوفي

11سفرهكتب"يشوعأنَّإلىالتلمودأدبياتوتشير.القديمالعهدأسفارمؤلفي

الماسوراخلافوعلىروث)4(.وسفرالقضاةوسفرسفرهكتبصموئيلوكذلك

.92ص،سابقمرجع،أرشاززالمان(1)

نفسها.الصفحه،نفسه(2)

.93ص،نفسه)3(

03-31.ص،)4(نفسه
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والثافي(الز!لصع!ونيلسفريعلطت!بيقيه)د"س!القديمالعصدنقد

تشير،والجامعةالأناشيدونشيدالأمثالأسفاركتابةسليمانإلىتنسبالتيالتاتليدية

كما)1(.وجماعتهحزقيالإلىوتنسبهاالأسفار،هذهزمنوتؤخرالتلمودأدبيات

أعضاءإلىوأستيرعشرالاثناالأنبياءوأسفارودانيالطحزقيالأسفارالتلمودينسب

الأكبر)2(.اليهوديالمجمع

مضمونفيالبحثفيالتعمقأرادبل،بذلكيكتفِلممنالتلمودعلماءومن

يتحرجونلاجعلهمالأصهـالذيذاتها،الأسفارداخلنبيكلنتاجوحجمسفركا!

التلمودعلماءأنَكماآخر.نبيإلىونسبياالنبيهذاعندمننصوصإخراجمن

عكسعلىوذلكحزقيالبعدإشعياءجاءحيثالأسفار،ترتيبفيالماسوراخالفوا

)3(.الماسوريالنصفيالمألوف

العهدتدوينمسألةالتلمودعلماءبعضبهااهتمالتيالأخرىالأمورومن

دونو!منهمومعاصريهعزراأنَإلىكتاباتهفيمعظمهمأشاروقد.وتثبيتهالقديم

اللغويةالصورحيثمنالنصوصبداخلالتلمودعلماءاهتمكما)"(.القديمالعهد

بنِنالأدبمِةالقرابةتحديدإلىالمثالسبيلعلىتوصلواكماالأسفار،عليهاتشتملالتي

أدركفقدذلكعنفضلاً(.)ْالسفرينأسلوبحيثمريشوعوسفرالتثنيةسفر

تضمإنهابل،خالصةدينيةمادةتضملاالقديمالعهدأسفارأنَالتلمودعلماءبعض

منبكثيرأسبقفترةٍإلىتعودوالتي،القدمفيالموغلةوالأناشيدالأساطيربعض

بعضفيالسائدتينوالتناقضالتكرارسمتيلاحظواأنهمكماالأسفار)6(.هذهزمن

والتفسير)7(.بالشرحوتناولوهماالقديمالعهدأسفار

)2(

(r)

OA

31.،صنفسه

نفسها.الصفحة،نفسه

.32ص،سابقمرجعأر،شاززالمان

.43ص،نفسهالمرجع

3ص،نمط -o3.f

.35ص،نفسه

.37-35ص،نفه
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41وتطوالقديمالع!دنقد:الزولالباب

عبراليهودعاشهاالتيالفترا!أخصبتمثلالوسيطالعصرفترةكانتهـاذا

وكانت،ونقدهالقديمللعهدرؤيتهمعلىالأثرعظيملهكانمما،الطويلتاريخهم

أنهإلاَ،القراءةوعلاماتالتشكيلووضع،وضبطهبالنصتتعلقالنقدهذأبدإيات

العهدنقدمجالاتعلىطرأتالتيالجديدةالنقديةالاتجاهاتعلىنركزأنالمهممن

علياًالمزدهرةالحيماةمعوالتجاوبالتعاطيقبيلمناليهود،أوساطبينالقديم

الأندلس.فيالإسلاميةالعربيةالبيئةظلفيوحضاريَا

القديم،للعهد"اللغويالنقد11معالجديدةالنقديةالاتجاهاتهذهبدايةكانت

روادومن.وتوضيحهالنصتثبيتعندالمأسوراأصحاببدأهلماتكملةَيُعدوهو

وأولالنحو،علمفيباحثأولكانالذيقوريش(بن)يهوذاالطبيب:الاتجاههذا

والاَراميةالعربيةاللغاتفيبنظائرهاالعبريةالكلماتمقارنةأسلوباستخدممن

وشرحالقديمالعهدلغةفيللبحثجديدةطريقةهذهوكانتوايربرية)1(.

العبرية.المفردات

والذي،العربيةباللغةالمكتوب"النقد"بكتابه(جناحبنيونا)الرببوجاء

!ستوىعلىقاعدةعشرةأربعلسضحو"الأصول"الزاكيب"11كتابيهيتضمن

القديم،العهدنصوصداخلتعديلمائتيحوالىاكتشافمنتمكنهالزاكيب،

إقحامأواَخر،مكانإلىمكانهامنوكلماتحروفأنتقالعنالكشفإلىبالإضافة

مكانها)2(.غيرفيفقرات

ومفرداتهالقديمالعهدنصوصلغةعليركز"اللغويالنقد11كانوإذا

ليدخلالمرحلةهذهاليهوديالنقدتجاوزفقد،الفقراتومضمونسياقفيوالبحث

فكرئاالإسلاميةبالبيئةالتأثرمظاهرإحدىتعتبرالتي"،الدينيالنقد11مرحلة

.2صه،سابقهرجعشازأر،زالمان(1)

.2-26هص،الابقالمرجع(2)
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الثاني(9الأولص!وليلسف!طعلطتطبيقي!اسق)داالقديمالعصدنقد

العهدكتاباتكلبأنالفيوميئ(سعديا)الرببقالهماا،تجاه1هذ!أمثلةومنودينيًا.

القدآالعهدلنصوصاليهوديةالرؤيةهذهوذكن)1(.الوحيمصدرهاالقديم

،النصوصبينإلاختلافدرجةإلىأحيانًاتصلالتيالخناقضاتبحقيقةإصطدمت

إلىسعديااضطرالذيالأمرالإلوهية،عنتعبرالتيالتجسيديةالصورعنفضلاً

إلىالمعجزةفكروتقريببها،كُتبتالتيالصورةمعيتعارضبماالنصوصتفسير

)2(.إليهوديالعقل

الوسيطالعصرفترةفيإليهو*بينظهر!التيالجديدةالنثَديةالاتجاهاتومن

الأسفار،تعرضهاالتيالتاريخيةالخلفياتفييبحثالذي"التاريخيالنقد11اتجاه

وأينمتىوتحديد،أخرىأسفارفيذكرهاوردمعلوماتعلىبناءفيهاالرأيهـابداء

ومقارنتهاالأسفار،فيالتاريخيةالمادةتحليلطريقعنالتورإةأسفاربعضتأليفتئَم

هوعزرا(بنأبراهام)الرببوكالن)3(.أخرىأسفارفيأو،نفسهالسفردإخلبأخرى

،عصرهفيالنحاةآفضلكونهمنإستفادفقد"التاريخيالنقد11اتجاهمثَّلمنأبرع

تلكيمااللغةاإليهاتوصلالتيالنتائجوإستخدم،القديمالعهدلغةفيوبراعته

وفيعصره!االدينيالبحثنتائججميعمناستفادتهعنفضلاً،تفاسيرهفيالفترة

)"(.عليهالسابقةالعصور

نصيةشواهد:القديمالعهدنقد!لامحةخام!تما

نالالذيوالتلفيقالتناقضعنللحديثذاتهاالقديمالعهدنصوصتعرضت

بنييدعلىأو،الوحييدعونالذينالكتبةيدعلىسواءالقديمالعهدنصوصمن

.vv-26،ص)1(نفسه

.27،ص)2(نفط

(r)صت،سابقمرحع،هويديمحمودد.اْحمدحسنخيفةد.محمدv1-1`1.

.92ص،السابقالمرجع(4)
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41وت!والقديمالع!دنقد:الذ!لالباب

منالأشكالهذهعنالقديمالعهدنصوصتتحدثوعندما.عامةإسرائيل

بعضيليوفيماالذاقي.النقدبقاياقبيلمنذلكنعتبرفإنما،والتلفيقالتحريف

القديم.العهدنصوصداخلمنالذاتيالنقدأشكال

إسرائيللبني"الويلانبوءات1اسمتحتنبوءاتهمنجزءيأتيإشعياءسفرففي

افبهأ؟لأأ1:إسرائيلبنيمخاطبًاالمواصْعأحدفيفيقولوَاثامهم)1(.خطاياهمبسبب

الرَّل!كَلاَمَ:اِسْمَعُوا66)2(يأ!مبإهأك!)؟36أ؟+1367ي!إ6!؟66؟6يرالمجا66166؟فى

هذهمنضمنيَاويُفهم".عَمُورَةَشَعْبَيَاإِلَهنَاشَرِيعَةِإِلَىاصْغُواإ.سَدُومَقُضَاةَيَا

عنآخرموضعفيويتحدث.الربشريعةعنتخلواقدإسرائيلبنيأنَالفقرة

وضوحَا:أكثربشكلالنصوصتحريف

6؟61تجملأ،أ!؟6بهبهأيأتم؟ف!أ؟!؟76!!7لأب!6؟؟ه616!!م!6؟ا6؟ءيأ66أ116

؟لا16؟لاببهأ7؟يأبيأ"لا!66ثت63؟نجبهأ؟6؟76؟6ير؟هبريره؟63؟بإوأ.أ؟66؟رأ

الزَبِّعَنِرَأْيَهُمْلِيَكْتُمُوايَتَعَمَّقُونَلِقَذِينَوَيْلٌ؟؟16)3(:؟"أ6لإ؟66؟تجغ6؟6إ6إلإليهأ

هَلْ!لَتَحْرِدفكُمْيَايَعْرِفُنَا؟.وَمَنْيبْصِرُنَامَنْوَيَقُولُونَ:الطلْمَةِفِيأَعْمَالهمْفَتَصِيرُ

عَنْالجبْلَةُتَقُولُأَوْيَصْنَعْنِيلَمْ:صَانِعِهِعَنْالمصْنُوعُيَقُولَحَتَّىكَالطَينِالجابِلُيُحْسَبُ

يَفْهَمْ؟11.لَمْجَابِلِهَا:

11!لإ"؟6:بشدةالتوراةرجالالسبيقبلماأنبياءأعظمأحدإرمياوينتقد

mإو؟وأيم؟3؟56لا؟716 6 in6نجيهأيراببمالأ6لأللأ6؟بخبأيرا6؟رلإألا؟616137إ

الْكَذِبِإِلَىإِنَهُحَقَّامَعَنَا؟.الزَفيَوَشَرِيعَةحُكَمَاءُ،نَحْنُ:تَقولونَكَيْف5َ؟؟6!)"(:

.8-86هص،سابقمرجع،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخيفةمحمدد.(1)

;r)16،15:ا،ل!الا.

.16-76:19215لهـالا6)3(

176.8:8ول66(4)
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الثافي(9الذولص!وليلسف!جماعلىت!بيقي!)دااسهالقديمالع!دنقد

رجالجانبمنالتدخلأنَّكبفالفقرةهذهوتوضح".الْكَاذِبُالْكَتبَةِقَلَمُحَؤَطًا

موضعفيويقولالصجح)1(.مسارهعنالنصتغييرإلىأذَىتدخلاَكانالتوراة

؟نيأ؟56؟ذ؟؟أل!6:أ66إث!!أ؟؟بم!إ؟لأإي!إ،ثت!م؟بن؟،5فلأ؟5،6؟6الإه1:إخر

؟؟ثب؟،ه؟إ؟؟6!16!ملإ6نجيأييمبلإذ6ليماذ!بمب!م.7إ66إك!!جمالا!م6؟إ؟لإ؟ح!أ!؟ذ

أَرَاهُأَفمَامُسْتَتِرَةٍأَمَاكِنَفِيإِنسَاناخْتبَأَإِذَا؟؟تجغ؟")2(:؟؟؟؟6؟"ء6:6فبلأيرا؟نيهأ؟6

قَالَهُمَاسَمِعْتُقَدْالزَدث؟يَقولُوَالأَرْضَالسَّمَاوَاتِآَناأَمْلأُأَمَاالزَبُّ؟يَقُولُاَنا

كلمةتحريفتتَمققد11حَلُمْتُحَلُمْتُ:قَائِلِينَبِالْكَذِبِبِاسْمِيتَنبَؤوااتَذِينَالأَنْبِيَاءُ

بالحصابويتوعدقاطعبشكلالتحريفوقوعيؤكدهووها.الكذبةالكتبةببدادله

؟يأه"ئيهأ؟لإلا6إبر11:حرفوهالذيالربكلامعنيتحدثونزالوالاالذينأولئك

!يميئألا6!يمذيمبم6؟هك!جما؟!إ؟!م6إ66المبههـأث!7!م6؟ك!الم3؟أك!ألا؟إ؟6لاأ6؟%

7إ"7تمنلآلا6"لا!م6؟نجيهألأ!7إ؟أإ؟برلاإ؟3؟6176.إإ؟ه؟؟لإه!إيأنيهأ؟6

؟؟نلأإ؟166؟ببمايأ،؟"نلأ16+"يم6بر؟"+أ.إبيما؟الأ77فلأ7؟6ييما)731ا؟؟6

لأفلأ!لم؟6بر6ألأ61ل!؟!لأ6167!لأفلأ؟66716.1؟؟6!يم6161!63لأ6!بم:1،؟ك!

1.36ر6؟؟ييمnأ*3؟7أ66!66؟756؟ك!،؟؟؟+؟!بنير3؟!أ6فى؟نلأ6ل!ب66؟6

ل!أب61ببم+لا716!لابلأبيم!؟!.66617؟؟6بيم6161!36لأ7!م:ك!376؟7ك!6!يملأ+

؟ث!جما*ء6يرهي!؟36أث!نيهأب616إيمفلأك!6؟إ66؟6؟7؟يرهيلإ!مييماأ661666لا!يم6بر

766لإإ؟+؟؟لإ!يأنيهأ؟36إلأنلأ3؟؟يره6؟"ني3إ6؟وإلإأ61667.!ن!لا+لأ؟16

أذبامل!اثا!ألأذ؟3؟5ير؟6يا؟6ين3إ.6ر3)ييما!م5ل!؟6أفىإ!ك!5!ير؟36+6نجهـأث!

وَحْيُمَاكَاهِن:أَوْنَبِيٌّأَوْالشَعْبُهَذَاسَأَلكَوَإِذَا؟يخهـأير؟)3(:ألا6؟نجهـألأأ؟!

.اهص،سابقمرجع،هويديمحمودد.أحمدحسنخبفةمحمدد.(1)

.25-6:23124+6+ول2()

.04-166:2333ول66)3(
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41ت!و9القديمالع!دنقد:ل9الهالباب

أَوِالْكَاهِنُأَوِفَالنَبِيُّالزَدت.قَوْلتُهوَأَهجركمْإِفَيوَحْيِ؟أَقيُلَهُمْ:فَقُلْالزَبَ؟

الرَّجُلُتَقُولُونَهَكَذَ!.وَبَيْتَهُالزَجُلَذَلِكَأُعَاقِبُالزَبِّوَحْي:يَقُولُاثَذِيالشَّعْبُ

الزَبِّ*وَحْيُأَقَا؟الزَبُّبِهِتَكَلَّمَوَمَاذَاالزَبّأَجَابَبِمَاذَا:لأَخِيهِوالزَجُلُلِصَاحِبِهِ

رَبِّالحيِّالإِلَهِكَلاَمَحَزَفْتُمْقَدْإِذْوَحْيَهُتَكُونُإِنْسَانٍكُلًكَلِمَةَلأَنَبَعْدُتَذْكُرُوهُ

كُنْتُمْوَإِذَا؟.الزَبُّبِهِتَكَفَمَوَمَاذَاالزَثأَجَابَنتَبِ!اذَا:لِلنَّيِيئَتَقُولتُهَكَذَاإِلَهِنَا.الجنُودِ

وَحْيُ:الْكَلِمَةَهَذِهِقَوْلِكُمْأَجْلِمِنْ:الزَبُّقَالتَهَكَذَ!فَلِذَلِكَالزَتوَحْيُ:تَقُولُونَ

نِسْيَانًاأَنْسَاكُمْهَئَنَذَالِذَلِاتَ.الرَّبِّوَحْيُتَقُولُوا:لاَقَائِلاَإِلَيْكُمْأَرْسَلْتُوَقَدْالزَدث

عَلَيْكُمْوَأَجْعَلىإِئاهَا.وَاصباءَكُمْأَعْتلَيْتكُمْاثَتِيوَائدِينَةَأَنْتُمْوَجْهِيأَمَامِمِنْوَأَرْفُضُكُمْ

فيهالتحريفبوقوعيقرنفسهإرمياسفرإنَحتىيُنْسَى".لاَاَسبدِئاوَخِزْيَأاَصبدِتاعَارَا

؟؟7لاجما،7فى3ير6إ56؟6أ-إ؟166ثبم6163ث!؟61؟ر+ب!؟؟+7؟لإثا73اثاأإ،؟؟1166

6رأه7إر؟أفى؟فلأ6616إ؟؟566برا6أ6676للأ6؟نجيهأ؟؟63؟؟؟6بر؟؟+،؟؟176

نِيرِتابْنِلِبَارُوخوَدَفَعَهُآخَرَدَرْجَاإِرْمِيَافَأَخَذ6َ)!(:بر؟!م56؟ثت؟؟؟،!يا؟،؟ه

يَهُوذَامَلِكُيهويَاقِيمُأَحْرَقَهُاتَذِيالسِّفْرِكَلاَمِكُلَّإِرْمِيَافَمِعَنْفِيهِفَكَتَبَالْكَاتِبِ

ا.مِثْلُهُاكَثِيرٌكَلاَمأَيْضَاعَلَيْهِوَزِيدَبِالنَّارِ

لإ؟لأأ+6إ6إ6؟!بم663ابر1:فيقولتالتوراةرجالتكذبينتقدإرميايزالتولا

؟نيأ!ملأأ)إفييره6ببم70اإ؟برا؟؟لإ!6؟نجبهأإ؟"؟360؟30لأأ6"نبهأ7لأ6؟؟لبلأ6؟أ؟6

؟ل!ثتنجبأ؟6:؟يره؟؟؟56؟ه6؟نجبأيرا6بر!يم؟؟؟6!.لإ؟ه6؟نجلأيره؟؟ء؟6؟؟

أَنْبِيَاؤُكُمُتَغِشَكُمْلاَ:إِسْرَائِيلَإِلَهُالجنُودِرَ!ثقَالَهَكَذَالانَه6ُ)2(:إ6إإ؟!فيهأ؟؟؟56

إِنَمَالأَنَهُمْتَتَحَلَّمُونَهَا.ائَتِيلأَحْلاَمِكُمُتَسْمَعُواوَلاَوَعَزَإفُوكُمْوَسَطِكُمْفِيائَذِينَ

.6:3632+1ول66(1)

.9-166:928ول266()
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الثافي(9الزولص!ونيلسفرجماعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

11الزَدثيَقُولُأرسِلْهُمْلَمْآَنا.بِالْكَذِبِبِاسْمِيلَكُمْيَتَتتؤونَإِنَمَالأَنَهُبمْ

.النبوةويذَعونيكذبونإنهمبلهؤلاء،

يرسكلمفالرب.

اددّه،إلىوينسبونهاالكتبيكتبونراَهمالذينأولئكعنإرميايتحدثكما

6؟16إ؟بر؟إ"!6؟بخيهأيرا؟ثب*أ؟3؟؟70؟لإ؟3.إ؟6؟6أ؟66إفيهأيإانجيهأ؟16:فيقول

دَهَشٌالأَرْضِفِيصَارَ؟؟؟؟6؟6)1(:أ؟يأللأ6أ!بميرأ؟؟فىأ6إلإيبمإ؟"؟هبإأ

أَحَبَّ.هَكَذَاوَشَعْبِيأَيْدِيهِمْعَلَىتَحْكُمُوَالْكَهَنَةُبِالْكَذِبِيَتَنبَؤونَاَلأَنْبِيَاءُ.وَقَشْعَرِيرَة

11.آخِرَتِهَافِيتَعْمَلونَوَمَاذَ!

الخروجسفرياالوأردالنصانتقدعندماحزقيالالنبيمعنجدهاَخرمثال

:347"mأييماأ6يرا63،إيراالا6إ؟برا6إ؟بألاأ؟نجيهألأأألاببهأ*3؟ي!؟630؟؟67لمجإ

إِلَىالإِحْسَانِحَافِأ6!:؟؟لبماإبيما؟6!فبهأ؟فبهأييما)56إ63؟إإلأأ6Dفىإيا)فىأ!9

فِيإلاَبَاءِإِثْمَمُفْتَقِدٌإِبْرَاء.يُبْرِئَلَنْوَلَكِنَهُ.وَالْخَطِيَّةِوَالمُعْصيَةِالإِثْمِغَافِرُ.ألوفِ

:سفرهفيذلكعلىالردففيقولوَالرَّاجِ"الثَّالِثِالجيلِفِيالأَبْنَاءِأَبْنَاءِوَفِيالأَبْنَاءِ

6فىفي:6!م؟لا؟؟6ليهأ!+يتغ؟؟7ل!2؟6؟)فلأبغ؟+؟5؟6فيهأول!+؟5؟ير6قما1 ni1)يرلأ

إِسْرَائِيلَأَرْضِعَلَالمُثَلَهَداتَضْرِبُونَأَنْتُمْلَكُمْمَا6)2(:إ؟لإا؟6؟؟؟6!6إإفبهأ3؟6

:يقولآخرموضعوفي11ضَرِدسَتْالأَبْفَاءِوَأَسْنَادطالحصرِمَأَكَلواالاَبَاءُ:قَائِلِينَ

بر؟؟+7لأللأ6أ؟؟7الأ3!فبلأإ؟؟أ3في16أيأ63؟أللأفى3؟"ء؟ي!أ؟ول؟؟!11

نلألأ6؟ل!؟أ51:+وللا؟6يألا+؟3نلأ3؟إ.6؟66766ه7لا6يأببهأ661ن!أتمأ+6؟7ا

فلألأ76إ؟نيهأبيما+؟؟66لأ؟"أ؟لإ؟76الإ؟لإا+6؟ا1أْ؟ياف!أ"6؟لأإلأفى؟؟فىأأثتيأ

.31-176:503ول76(;1

.18:2ك!؟6+71)2(
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41تطو9القديمالعصدنقر:ل9الأالباب

فَعَلَفَقَدْالِابْنُأَمَّا؟.الأَبِإِثْمِمِنْالِابْنُيَحْمِلُلاَلمِاذَا:تَقُولُونَوَأَنْتُم6ْ)1(:؟؟إلإ؟16

خموتُ.هِيَتُخْطِئُالَّتِياَلنَّفْسُيَحْيَا.فَحَيَاةبِهَاوَعَمِلَفَرَائِفِيجَمِيعَحَفِظَوَعَدْلاً.حَقَّا

وَشَزُبَكُونُعَلَيْهِالْيَازَبِزُ.الِابْنِإِثْمِمِنْيَحْمِلُلاَوَالأَبُالأَبِإِثْمِمنْيَحْمِلُلاَاَلِابْنُ

11.يَكُونُعَلَيْهِالشِّرِّيرِ

فيللتوراةإسرأئيلبنيتحريفعنتتحدثأخرىسهاد"المزاميرفيوجاء

جميهأ7ي!6+!ملا66؟؟"6؟؟يأفى!76؟؟*أ6؟فىثا؟7ك!65؟؟ك!ثبا61-65:5رمولمزا

عَلَى.بِكَلاَمِهِأَفْتَخِرُإَللّهُلأ:)7+!ييم؟فيهأفى3ْ؟لإ؟6أ3ييمالمإ666؟فىأ!؟إبر؟؟36.6!لأ

كلعَلَيً.كَلاِمييحرِّفُونَكُقَهُالْيَوْمَالْيَشرُ!بِييَصْنَعُهُمَاذَا.أَخَافُفَلاَتَوَكَلْتُادله

11.بِال!ثَزَأَفْكًارِهِمْ

:للتوراةسيحدثمايدرنبكانالسلامعليهموسىوكأنَ

فيأ061!ذ!م7ييما:36؟؟لأ7ث!6626أ+7،؟؟؟!ي!فى7يرب6تجيهأول+ألإبير6،؟111

؟إ.676أ7؟63؟+؟؟!7ا.6ء؟لاأ+6إذ؟؟6أأ6يل!6؟وليهأ656؟إ3ث!6نجيأول

لإ36لا6بر7.؟ببما6ثبف!أه667إيرهث!7.؟61666ثب؟6+أأ6يم؟؟6لأ+أ!للأ؟؟ه

؟6؟ه؟56؟!لم0أ66لإهلإ!م663أ؟إ؟لأأ؟7نجبأبرا66لا؟!ع+إك!لاإ؟!م+يا؟،ل!66

لإهإنلأيأ؟6يره6نبهأ؟يأ6إإبراثا3ث!+6؟ثايرا؟6116ءأ؟،0ث!؟؟6لإ،إث!6166إلإ!

لإ6.لأ؟ح!أ6إث!ذ6!؟نلأ!يم؟3فى!666إلألبما6ك!ثا76؟3؟56؟+6؟!إ؟لأإ6؟؟6أيم

ك!؟؟ه61؟6لإ6ي!!ببهأ؟؟؟6؟أ؟؟هإه+نيأ؟6117بيهأ؟67برءأ؟6لأ؟؟،ليمابن،76

أ56لبما؟جما؟7أ6!6إ6ببماثبلا67ك!+أللأ!يأ6بر66؟56؟76؟لاثبن7لا66يرهينك!ذك!7!7ا

مم!مِهَاإِلىكِتَابٍفِيالتَوْرَاةِهَذِهِكَلِمَاتِكِتَابَةَمُوسَىكَفَلفَعِنْدَمَايره)2(:6؟76؟تجغيأجمبهأ

وَضَعُوهُهَذَاالتَوْرَاةِكِتَابَخذوا:الزَبِّعَهْدِتَابُوتِحَأمِلياللاوِيِّينَمُوسَىأَمَرَ

.:7136189I-02الأ؟(1)

4.2-2و663601:3)2(
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9الثانب(ل9لأص!وليلسفوجماعلطت!بيقي!)د"سهالقدب!الع!دنقد

ممردَكمْعَارِفٌآَنالابريى.عَليْكئمشَاهِدَافنَاكَلِيَكُونَإِلهِكُمْالزَثعَهْدِتَابُوتِبِجَانِبِ

فَكَمْالزَبًتُقَاوِمُونَصِرْتُمْقَذاليَوْمَمَعَكُمُحَيّبَعْدُوَآَناهُوَذَا.الصُليَةَوَرِقَابَكُمُ

مَسَامِعِهِمْفِيلأَنْطِقَوَعُرَفَاءَكُمْأسْبَاطِكُمْشُيوخِكُلإِلم!اِجْمَعُوا!مَؤْيببَعْدَبِالحَرِقيَ

تَفْسِدُولىَمَوْتِيبَعْدَانَكُمْعَارِفٌلأنَي.وَالأَرْضَالسَّمَاءَعَليْهِمِوَأُشْهِدَالكَلِمَاتِبِهَذِهِ

لآَنكُمْالاىدامِآخِرِفِيالشَّرُّوَيصِيبُكُمُبِهِأَوْصَيْتكمْالذِيالطَرِيقِعَنِوَتَزِيغُونَ

11.أَيْدِيكُمْبِأَعْمَالِتغِضيوهحَتَىالزَثأَمَامَالشَّزَتَعْمَلُونَ

ء!ي-لا+*
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إلمضدا!لث!ئما

ونقدهالقديمالعهدفهمههالأولأالمسيعيةالجهود

لتهيل

علىتركزوكانت،للمسيحيةالأولىالقرونمنذالقديمالعهدنقدعمليةبدأت

القرنينمنابتداءًمكثفَاشكلااتخذفقدالثطملةبصورتهالنقدأمَّا،التوراةأسفار

التوراةعلىالأولىمراحلهفيالنقدركزوقد.الميلاديينعشروالثأمنعشرالسابع

وحياتهالمسيحمجيءمنالمسيحيةالمنطلقاتضوءفي،القديمالعهدأسفارباقيدون

تأثرتوقد.المسيحيةالرؤيةحسبالقدسالروحومجيءوصعودهوقيامتهوموته

خلالالأوروبيالمجتمعسادالذيالعقلانيبالتوجهالفترةتلكفيالنقدحركة

Melitهميليتويُعتبرالتمهيدفيذكرناوكما".النهضة"عصرباسمعُرفتالتيالفترة

إلىالإشارةعند"القديمالعهد11تسميةاستخدموامنأوأئلمنسردينياأسقف

تقريبًا.ميلادية528عامفيوذلكالعبريالمقدسالكتاب

بدءًا،ونقدهالقديمالعهدفهمفيالأولىالمسيحيةالجهودالفصلهذاوسيتناول

المسيحلسانعلىنفسهاالأناجيلخلالطمنالنقدلهذاالأولىبالإرهاصات

فيالمَديمالعهدنقدعلمتطورإلىأدَتالتيالأسبابعنالحديثثم،وتلاميذه

الميلاديين.عشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلالالغرب
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والثاني(الذولص!ونيلسفاجماعلطتطبيقي!)د"س!القديمللع!دنقد

الأناجيلفيالقديمال!هدلنقدالأولىالإرهاصات

أقوالمعبدأتالمسيحيةفيالقديما!هدأالأولىالإشاراتإنَالقوليمكن

القديمالعهدتسميةجاءتوقد.الأناجيلعنهاعبرتكمانفسهالسلامعليهالمسيح

كلكانتالذيالجديدالعهدجمأعةيمثلونوتلاميذهالمسيحكونمنانطلاقَا

إلإ؟؟66،إ-66إ؟هة؟؟6إ؟11656؟إإرمحِاسمْرفيجاءوقد)1(إليهت!تطلعالقلوب

!؟6؟"بر6نجيهأفيلإ؟؟6+الا؟لأ.6فلأ؟7؟؟6+7616إ؟،+إ؟+6؟،لبلأ6؟،+؟+

بم+361؟6!م؟6نجبهأيم:665؟؟3؟ك!!م!لأ6ل!أ6ب665بر6لإا6!؟؟5أ6؟70أsجم!

بَيْتِمَعَوَأَقْطَعُالزَثيَقُولُتَأْتِيا-لامٌهَا6)2(.إ6إإ؟ه؟ه؟ببمالإ!"6برإ؟3كألمثبن؟6

يَوْمَاصلائِهِمْمَعَقَطَعْتُهُالَّذِيكَالْعَهْدِلَيْسَجَدِيدَاعَهْدَايَهُوذَابَيْتِوَمَعَإِسْرَائِيلَ

يَقولُفَرَفَضْتُهُمْعَهْدِبسنَقَضُو!حِينَمِصْرَأَرْضِمِنْلأُخْرِجَهُمْبِيَدِهِمْأَمْسَكْتُهُمْ

وإنجيلمتىإنجيلخصوصَأ،المفهومهذاعلىالأناجيلغالبيةأكدتوقدالزَث".

أوصافبعدةالقديمالعهدأسفاروتلاميذهالسلامعليهالمسيحوصفكمالوقا)3(.

علىيشتملالجديدالعهدأنَإلىتشيرإحصائيةوهناليالأنأجيل.حسبمختلفة

64vإجمالي)منفقرة9255 Rومن.القديمبالعهدتستشهد32%!بنسبةأيفقرة

العهدأسفاروتلاميذهالسلامعليهالمسيحبهاوصفالتيوالتعبيرإتالأوصاف

)،(:القديم

4-3.(1 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,,5p James King West, Op. Cit.,)p
.31-3103:،6ء،216()

(3.Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)6p
.(4 Werner .H Schmidt, Old Testament Introduction, Second Edition, translatedby)

/vid.J Reimer, Walter De Gruyter, New York, Berlin5ك,Matthew.J 'O connell

44.Westminster John Knox Press, Louisville, ,9991 p
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41وتطوالقديمالع!دنقد:ل9الذالباب

للإشارةمرة57حواليالمصطلحهذاتكرر:اا"الكتبأو"الكتاب11مصطلح-ا

القديم.العهدأسفارإلى

الخمسة.موسىأسفارإلىللإشارة"الناموس11تعبير-2

حواليالتعبيرانهذانتكرروالأنبياء":"موسىأووالانبياء"الناموس!11تعبير3-

:721/11:/5:17)متَىإجمالاَالقديمالعهدأسفاركلإلمماللاشارةمرة21

1r/92()1(.:61:61/61لوقا

تفصيلاًالقديمالعهدأسفاركلإلىللاشأرةوالمزامير"والأنبياءالناموس11تعبير-4

.()2(42:44الوقا

الأناجيلعنهعبرتكماالقديمالعهدمنالسلامعليهالمسيحموقفوعن

)3(:موقفينبوجودالقوليمكن

القديم:بالعهدالمطلقالتمسك(أ)

:4متَىب/2444:الوقامنهوالاقتباسكلهالقديمللعهدقبولهحيثمن

أنَالأناجيلخلالالسلامعليهالمسيحأعلنكما36(.\:2مرقس4،75/1،

هوموسىإنَقالالمثالسبيلفعلى،تاريخيةقصصٌهيالقديمالعهدقصصجميع

قصةتاريخيةعلىأكَدكماالمزامير،سفركاتبهوداودهـانَّ،الخمسةالأسفاركاتب

35()1(.:ايوحنا25/:11لوقأ26/:ا"مرقس35/:23)متَىوهابيلقابيل

(1 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,,3p James King West, Op. Cit., .18p ,61p .J .JAlbertc)

.Soggin, Op. Cit.,19p

.(2 James King West, Op. Cit.,,18p Bernhard .W Anderson, Op. Cit.,)535p
(3.Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)5-3p

28ص،سابقمرجع،عزيزفهيمالقىالدكتور(4) - TV.
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والثافي(ل9الذص!ونيلسفاجماعلطت!بيقي!)د"سهالقديمالعصدنقد

وتقييمه:القاءيمالعهدتفسيرفيالمطلقةالحرية()ب

قيالنصمنأجزاءوضعومنها:،الصددهذافيأساليبعدةاستحْدامتتَموقد

تثنيةبينالمقارنةلذلك)مثالالأخرنىعنإحداهاوتفضيل'خر/االبعضمقابل

ماإلىيذهب-الأناجيلحسب-المسيحإنَبل.1(2-1:2'ومرقس4-أ24:

)متَىذلكأمثلةومن،القديمالعهدأقوالىمقابلفيقولهويضعذلكمنأبعدهو

لاويينمع533:متَّى25/13:خروجمع521:)متَىقارنثم21-48(5:

()1(.91:18لاويينمع543:متَّى21/24:خروحمع538:متَى91:5/2

عليهالمسيحجانبمناعتراضا44(24:ولوقا21-36:ا.)يوحنأفيونجد

الشفوية.الفريسيينطائفةتقاليدعلىالسلام

القديمالعهدمنالأساسيموقفهفييتفقبولسالرسولأنَّإلىالإشارةوتجدر

11ا!لكتوب11واعتبرهالقككتاببهوتمسكالقديمالعهدقبلحيث،الكيفيةبنفس

حرَا)2(.تفسيرَاالجديدالعهدضوءفيفسرهذلكمعولكنه،تقديسهيجبالذي

فيالقديمالعهدنصوصإلىنظرواالأناجيلمؤلفيفإنَذلكعلوبناءَ

درجةحولبينهمفيمااختلافهممنالرغمعلى،مقدسةنصوص!أنهاعلىمعظمها

)3(.القداسةهذه

الميلاديماالثانيالقرنهاالقديمالعهدنقد

أسوارداخلالقديمالعهدنقدفينوعيةنقلةًليشهدالميلاديالثانيالقرنيأتي

)4".العبريالنصوليسالسبعينيةالترجمةاستخدأمطريقعنولكن،الكنيسة

ولأنَّ،اليونانيةاللغةهياَنذاكالعالمفيسائدةكانتالتياللغةأنَذلكفيوالسبب

28.صسأبق،مرجع،عزيزفهيمالقسالدكتور(1)

.3.ص،السابقالمرجع2()

.Cit. 8p5+..لاRobert .H Pfeiffer)و(

4)أ،.9p4ا. Ib)
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41!ت!والقديمالع!دنقد:ل9الذالباب

العهدمعتعاملواالذينوالآباءيعرفونها)اإ.ولاالعبريةيجهلونكانواالكنيسةآباء

ب!!،الاقتباسفييخطئونكانواأنهملدرجةحريةٍبكلاستخدموهبقدسيةالقديم

بالخرإفاتمستشهدينبينها،صلةلامنهأجزاءويربطون،الذاكرةمنويقتبسون

وغيرها)2".الأبوكريفاكتبمنالمأخوذةاليهودية

بدءًاالكبرىالمسمحيةالمدارسعصربدأالميلاديالثانيالقرنأواخروفي

يليفيماونستعرض.الغربيةالمدرسةإلىوصولاًوأنطاكيةالإسكندرلةبمدرستي

القديم:العهدمنالمدارسهذهموقف

الإسكندل!يةمدرسة

تربىوقد.اليونانيينوالفكرللثقافةالفعليالوريثالإسكندريةمدرسةتعد

لذلك؟اليونانيةبالفلسفةوتأثروا،المدرسةهذهأحضانفيالمسيحيةمفكريكبار

إتجعيناقضها)3(0ولامعهايتوافقوجعله،الفلسفةبهذهالمقدسالكتابربطحاولوا

متبعين،القديمالعهدلنصوصتناولهمفيالمجازيالتفسيرطريقةالمدرسةهذهرواد

معنىالمقدسالكتابفيكلمةٍكلفيوجدالذي،السكندريفيلونهجذلك!ا

تُفسرقدبلواحد،معنىعلىالكلمةتقتصروارمزية،بطريقةٍكُتبتلأنهاخاصَا؟

أولكانالسكندريفيلوبأنَّرأيوثمة)4(.المعانيمنالعديدوتعطيتفسيراتعدة

المعترفالقانونيةالأسفارمجموعةإلىللاشارةا"11Canonلفظةاستخدممن

تفسيرفيفيلومنهجأمثلةومن(.)ْقداسةالأقلالأخرىالأسفارمقابلفيبقدسيتها

)6(:القديمالعهدنصوص

.04ص،السابقالمرجععزيز،فهيمالق!الدكتور(1)

نفسها.الصفحة،نفسه)2(

(3.Alan .J H6، user and Duane .F Watson, Op. Cit.,)336-334p
.6711داقغ6،لهـار6317وللأللأ!05-94ص،سابقمرجع،عزيزفهيمالقسالدكتور(4)

.،(5 .J Alberto Soggin, Op. Cit.,,13p Alan .J Hauser and Duane .F Watson, Op.Cit)

لا116-114.
(6)6 6 VII6711لأول6،أدللأر.
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والثافي(!ذولص!وليلسفاجماعلطتطبيقيه)د"س!القديمالعصدنقد

ليستهيالتكوينسفرمنالثانيالآ+نحاحفيالواردةعدنجنةقصةفيالحية-ا

الحسية.وال!نَمهوةللرعبةمتجسدرمزإنهابل،المعروفالماديبالمعنىحية

سفرفيالثالثالأصحاحمن42الفقرةفيعدنجنةيحرسونالذينالكروبيم2-

أدنَكماوالخير.السلطة:الإلوهيةسماتمنلسمتينرمزسوىليسالتكوين

للجسد.ترمزلأرضواوالإدراكالفهمإلىترمزالشمس

إنهوالقولالأناشيد،نشيدلسفرتفسيرهمعندفيلونمنهجاليهوداتبعوقد

تعليقاتمنالكثيرأنَّكما)1(.والربإسرائيلشعببينيجمعالذيالحبإلمايرمز

أساسعلىقامتم(4512-ام)135ميمونبنموشيهالربيوتفسيراتتعليقات

)2(.المقدسةللنصوصالرمزيالتفيرفيفيلوأقرهالذيالمنهج

أنطاكيةمدرسة

مبانطا،الإسكندريةكمدرسةالمفهومبالمعنىمدرسةأنطاكيةمدرسةتكنلم

منخاضاتيازاتعنيكانتولكنها،والمحاضراتالدروسفيهاتُقدمخصوضا

بتصحيحالمدرسةهذهنشاطبدأبأنطاكية)3(.اسمهاارتبطاللاهوتيةالدراسات

بالمجمعالمدرسةهذهروادتأثروقد.العبريالنصبحسبالسبعينسِةالترجمة

وفي،المقدسللكتاب()الحرفيالظاهريالتاريخيالتفسيرتبنواولذلك!اليهودي

علىالمدرسةهذهروادركز)"(.الإسكندريةمدرسةمعنقيضطرفيعلىكانواذلك

الآراءؤمن.القديمالعهدفيالواردةوالنصوصالأسفاربعضفيالرأيإبداءعلى

مثلالأسفاروبعضوالأمثالالجامعةسفريفيآراؤهمالمدرسة5هدْلروأدالقوية

.6811زول،Dل!أ(1)

.لاء1196:للأ!(2)

.58ص،سابقمرجع،عزيزفهيمالقسالدكتور)3(

نفها.الصفحة،نفهالمرجع(4)
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وتطو)4القديمالع!دنقد:الأولالباب

والأخبارالبشريةبالحكمةمملوءةبشريةٌأسفارٌإنهاوالقولونحميا،عزرا

تثقفشاعرًاكانأيوبسفركاتبأنَالمدرسةهذهرواديرىكما)1(.التاريخية

اليو!انيةبالطغةمعرفتهأقَا،وصحبهأيوبلسانعلىالشعروكتب،اليونانيةبالثقافة

إلىالمدرسةهذهروادوانتهىا)2(.اهابوخاكيرن1الثالثةلابنتهتسميتهمنظهرتفقد

نثيرسفروعن.الواقعأوبالحقيقةلهصلةلاشعريسفرأيوبسفربأنَّالقولإلى

الإله،إلىوأحدةإشارةفيهتردفلم،دنيويسفرأنهالمدرسةهذهرواديرىالأناشيد

لمالتيالسوداءالأميرةفرعونابنةمنسليمانزواحبمناسبةالسفرهذاكُتبوقد

سياسيًا)3(.زواجًاكانسليمانمنزواجهاولكن،جميلةتكن

الغربيةالمدرسة

القسمويتبعون،اللاتينيةيخكلمونكانو!الذينالغربيينالكنيسةاَباءبهايُقصد

فيماروماكنيسةأوالكاثوليكيةبالكنيسةسُميتالتيالعامةالكنيسةمنالغربي

وص!رسةالإسكندريةمدرسةبمبادئالقبولالمدرسةهذهيميزماأهمومنبعد)"(.

الظاهريبالتفسيرثمالمجازيبالتفسيرأخذتأنهاأي،أنظاكيةومدرسة

(.)ْالتاريخي()الحرفي

امتلأتالتياللاتينيةالترجماتتصحيحالمدرسةهذهإنجازاتأهممن

فيجيرومبدأوقدم(.042-م)347جيروممسؤوليتهاتحملوالتيبالاختلافات

اللغةمنالمقدسالكتابترجمةفيشرعثم،القديمالعهدأسفارعلىملاحظاتهإبداء

للكنيسةالرسميةالترجمةوهيبالفولجاتا،الترجمةهذهوسُميت،مباشرةالعبرية

.95)1(ئفسه،ص

.4214:أفى6لأ)2(

.95ص،السأبقالمرجععزيز،فهيمالقسالدكتور)3(

.62ص،نفهالمرجع(4)

.63ص،نفسه5()
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الثافي(9ل9لأص!وفيلسفاجماعدت!بيقي!)دلىاس!القديمالعصدنقد

دراسةحيثمن،وبحقالمرحدةهذهفيجيرو+أإليهتوصلماوُيعد)1(.الكاثوليكية

فيتهديبهاقامالتينفسهالنيالنتب!خيريسبق،القديمالعهدنصوصولغةأسلوب

لكونهفقطتنبعلاالمرحلةهذهفيجيروموأ!يهْم)2(.1856عامفي(De)ء*ء7

أيضًاتعامللأنهولكن،الأصليةلغتهمنالقديمالعهدترجمأوالعبريةاللغةتعلم

القديمالعهدلأسفارمقدماتهمنالعديدفيالقديمبالعهدالمتعلقةالمشكلاتمع

)3(.تعليقاتهوفي

العهدنقد!نيالميلاديالفامقالقرنحقىالميلادك!السادسالقرنمقالمسيعيةالجهود

القديم

الباباويعد،المقدسةللنصوصالمجازيالتفسيرعصرهوبحقالعصرهذايُعد

العصر)"(.هذارائد(م546-م045)االبابويةأبو11ويدعىالأولجريجوري

المهدنقدفيالميلاديماالعاشرالقرنحتىالميلاديماالفامقالقرنمقالمسيعيةالجهود

القديم

للكتابالمجازيالتغسيرعلىالمسيحيةالجهودتركيزالمرحلةهذهشهدت

إلىوصولاًالمرحلةهذهبدايةفيالكنيسةآباءمنالاقتباسعلىوالاقتصار،المقدس

التفسيرإلىوالعودة،الكنيسةآباءعلىالكليالاعتمادوهجر،المجازيالتفسيررفض

هذهروادأبرزومن(.عقليًا)ْلغويَّافهمَاالمقدسةالنصوصفهمومحاولة،الظاهري

النصيالنقدبممارسةقاموالذيم(788عام)المتوفىالاَيرلنديأريجيناالمرحلة

)6(.المقدسللكتاب

ffer, Op. Cit., p ,12 James King West, Op. Cit. p ,91 Alan .J Hauser and1ولأس!أ!.أ ( Robert)

.ne.F Watson, Op. Cit.,356-355ppلاك
(2.Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)43p

.(3 Ibid.,,44p Al6 n .J Hauser and Du*ne .F Watson, Op. Cit.,)358-356p
.73-74ص،سابقمرجععزيز،فهيمالقسالدكتور(4)

.747-هص،نفسهالمرجع)5(

.7صه،نفهالمرجع!)6
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41ت!و9القديمالعصدنقد:ل9الأالباب

يؤيدفريقبينتتأرجحالممَدسالكتابتناولفيالمسيحيةالجهودوظلت

طورً!الحرفيالظاهريالتفسيريؤيدوآخر،طورًاالمقدسرللكتابالمجازيالتفسير

عُرفبماجاءأنإلى،عشروالثانيعشروالحاديالعاشرالقرونخلال،آخر

.(1)ااسيلمدرالعصرا11

عشر(الثالثالقرنمنالثانيالنصف)بدابةالمدرسيالعصر

والمدإرسالجأمعاتفيتركزتفيهالدراسةلأنَّالاسمبهذاالمدرسدالعصرسُمى

الحرفيالظاهريالجانبعلالمرحلةهذهوركزت.والكنائسالأديرةفيوليس

)2".للنصوصالتصوفيالأخلاقيالروحيالمعنىلفهمكبدايةالمقدسةللنصوص

عشرالتاسعالقرنونهايةالوسطىالعصوربينمافترة

الفترةهذهيميزماأهمومن.النهضةبعصريُعرفماشهدتالتيالفترةتلكهي

القديمةاللغاتهـاحياءواللاتينيةاليونانيةالاَدابخصوصَا،القديمةالاَدابدراسة

الدارسينبعضفيهتوسعالتأريخيبالنقداهتمامٌلذلكنتيجةَظهروقد.كاليونانية

1روشلن:أمثال too) .J Reuchlinهـايرأسموس(م251-2م.D Earsmus

)3(.الدينيةالدراساتفيالأثرعظبملهماكاناللذينم(1-536م41)66

رونبلق

أولوكان،والعبريةواليونانيةاللاتينيةالدراساتفيحجةَروشلنكان

قاموسثموأصولهاالعبريةاللغةقواعدفيكتابكتابةيستطيعيهوديةغيرشخصية

إ"(.المسيحيينالطلبةأمامالقديمالعهدباببذلكليفتحلها؟

.7هص،سابقمرجع،عزيزفهمالقسالدكتور2()

.77-78ص،نفمهالمرجع)3!

.78ص،نفسه(4)

(1.Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)44p
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والثافي(ل9الذص!هنيلسفرجماعلطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

(Erasmus)سموسيراإ

وبعدهاكاهنًا،ثمعشر،السادسنالقمفيللأدبدارسَاإيراسموسبدأ

البلاغي.والأسلوبالقواعدحيثمنالمقدسالكتابدراسةعلىاهتمامهانصب

)ا".باليونانيةالجديدللعهدنصيةِنقديةٍبدراسةٍقيامهإنجازاتهأهمومن

الذيالعفاى،عصرأوالتنويربعصرعُرفلماتمهيدَابحقالفترةهذهكانتلقد

وجمالياتأخلاقياتليقدمبا9-9أفيعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفيبدأ

الخروجبمثابةالعصرهذاوكان.الدينعنبعيدًاالعقليةالاستنارةعلىمبنيةومعرفة

الغريزةأوالحدسأساسعلىتقومالتيباللاعقلانيةعُرفماوضعيةمنوالتقدم

بالعصورسموهازمنيةفترةخلالبدأتالتي،والخرافةالإيمانأوالشعورأو

فيالناسكانفبينما.العلميةالمعرفةبانتشارالتنويرحركةارتبطتلقد.المظلمة

الغربي،المجتمعفيوالكنيسةأرسطوسلطةإلىارتكازَاكثيرةبأمورِيسلمونالماضي

علىالمقدسالكتابنقدولعلىالعلماء.باَراءالاقتداءهوالجديدالاتجاهالاَنأصبح

بالبيئةالفترةتلكخلالىتأثر،الخصوصوجهعلىالقديموالعهد،العموموجه

البيئةنحوكمدخاىبإيجازيليفيمانستعرضها،جديدةأفكازاأفرزتالتيالجديدة

القديم:العهدنقداتجاهاتاحتضنتالتي

النقدية:سبينوزاواَراءالوجودوحدةأوالحلوليةمذهبظهور-ا

أشهرومنواحد".والكونادلّه11إنَالوجودوحدةأوالحلوليةمذهبيقول

Baruchسبينوزاباروخاليهوديالفيلسوفالمذهببهذاقالو!من Spinosa

وصفكما،واحدةلحقيمةاسمانوالطبيعةالدّهأنَاعتبرالذيام(ivyام-)632

(1 Martin .J Buss. Biblical Form Criticism: In its Context, ContinuumInternational)

.Publishing Group, Sheffield, Academic Press, ,9991 39p
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41وتطوالقديمالع!دنقد:الأولالباب

ث!اَّومنواحد)1(.والطبيعةاللّهبلوراءهاوليسالطبيعةخارجليسبأنهادلهسبينوزا

قداالمقدسالكتابفيحدثشيءأيفإنَوبالتاليبالمحجزات،الإيمانرفض

شككبل(.ا)2االطبيعةنوامي!بحسباخرحدثأيمثلبالضرورةحدنب

كتبهاالتيالرسائلمثلمثلهكتبوهماواعتبر،إليهمأُوحيقدالأنبياءأنَّفيسبينوزا

-Theologicoاْ"اcaْأ11كتابهخلالمنالنقديةبرؤيتهسبينوزافتحلقد)3".الرسل Pol

Tractate"الدينِةالنصوصتناوكأمامالباب"والسياسةاللاهوتفيرسالة11أوا

تجاهه،الرأيهـابداءنقدهيمكننص،أيشأنذلكفيشأنهانقديَاتناولاَالمقدسة

يعدالبعضإنَبل)4".قرونمدىعلىكثيرونأناسبتدوينهقامكتابأنهاعتبارعل

الكتابدراسةعلمعليهقامالذيالحقيقيالأساسوالسياسةاللاهوتفيرساابه

(.)ْالحديثالعصرفيعامبشكلِالمقدس

أسفارحولمهمةتساؤلاتسبيوزايثير،القديمالعهدبأسفاريتعلقوفيما

معتمذايلي،مايقررثم،الخصوصوجهعلىالتوراةوأسفارعموفا،القديمالعهد

إنَبل،الخمسةالأسفارمؤلفهوليساموسى1بأنَعزراابنقولعلىذلكفي

ا)6".امخعلفًاسفرًاكعبموسىوااب،طويلبزمنبعدهعاشاَخرشخصمؤلفها

)7(:التاليةالبراهينسبينوزايقدمإليهتوصلماولإثبات

-YrRص،سابقمرجعسبينوزأ،(1) YrA؟.Werner.H Schmidt, Op. Cit., 44p.

.923ص،نفهالمرجعسبينوزا،2()

.462ص،نفسه)3(

35(4,Leo Strauss, Spinoza's Critique of Religion, University of Chic! go Press,7991)p
,Travis.L Frampton, Spinoza and the Rise of Historical Criticism of the Bible

0516002,,ContinuumInternational Publishing Group

01(5 Travis .L Frampton, Op. Cit.,)p
.IA'1-662ص،سابقمرجعأ،سبينوز6()

(7..J Alberfo Soggin, Op. Cit.,)59-39p
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والثاني(الذولص!ونيلسفرجماعلطت!بيقيصاس!)داالقديمالعصدنقد

11،الأردننهريعبرملأنهالتثنيةسفرمقدمةموسىيكتبالم1-

كلهأسفرإكُتب)فقد"الخمسةالأسفارمنبكثيرأقلحجمهفيموسىسفراكان1-

32(.8:ويشوع27،التثنيةسفرفيجاءلماوفقًاواحد،مذبححافةعلى

موسىيكونأنويستحيل11التوراةهذهكتبموسىأن319َ:التثنيةسفرفيورد-

موسىأقواليرويآخركاتبقأئلهايكونأنمنبدلابلذلك،قالقد

11.وأعماله

أرضفيإبراهيمرحلةعنعشرالثانيالأصحاحقيالتكوينسفريتحدثعندما-

لمالكنعانيينأنَعلىيدلمما11الأرصْفيحينعذوالكنعانيون11يقول!:،كنعان

كُتبفدالكلامهذ!أنَّيعنيمما،الكلامهذاكُتبعندماالأرضهذهفييكونوا

"،المناطقهذهيشغلونيعودواولمالكنعانيونطُردأنوبعد،موسىابعد1

كانواموسىزمانقيالكنعانيينلانَموسىيكنالم1الراويفإنَّ،وبالتالي

".الأرصنهذهيملكونيزالونلا

تندرجلاكونهامنبدلافصةوهيودفنهموسىوفاةفصةيرويالشنيةسفرإنَّ-

بعدهجاءمنفاقموسىأنَيرىالراويفإنالسفر،هذافيموسىفالهماتحت

؟نجيهأ66ولنجيهأ3ليهأ؟؟،؟66ألأإ؟6"يراهالاإ11:يقولإدْ،إسرائيلبنيأنبياءمن

عرفهالذيكموسىنبيإلصرائيلفيبعدمنيقمولم6!.إ3؟؟56إ63إ66أ؟؟لأ

القولهذاصاحبأنَشكأدنىبلايؤكدمما(3451:)تثنيةاالوجهوجهَاالرب

.السلامعليهموسىغير

موسى،عهدفيبهاتُعرفتكنلمأماكنعلىأُطلقتأسماءالتوراةأسفارفيوردت-

6؟66"إإبراهيمبأنَإنتكوينسفرفيوردمامثل،طويلبزمنبعدهبهاعُرفتبل

أنَالمعروفومن(.:1414)تكوين"دانإلىوصلحتىأثرهمفيجذَ؟أ:7يأ
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41ت!و9القديمالعصدنقد:النولاالباب

القضاةسفرفيوردكما،طويلةبمدةيشوعموتبعدإلآَالاسمهذاتحمللمدان

ن!هفلأ؟6إلاأ)!6؟؟؟"ليهأأ؟666؟نجيهأ؟؟"؟ه16؟نجبهأهأ667؟بأنجبهأهيرا؟لأأ6111

2)1(.618:9:.إ!؟لأفلأ66بأ7

الأهمية،غايةفينقديةنتائجإلىيصلسبينوزايسوقهاالتيالصرراتهذهوبعد

ومنها:

بعدعاششخصكتبهابل،الخمسةالأسفارالسلامعليهموسىيكتبلما-

اسفر1:مثلبعضهاكتبقدموسىكانوإن،عديدةبقرونالسلامعليهموسى

في"أدنّهتورأةو"سفرالعهد"،و"سفر،2014االعددسفرفي"الربحروب

9)2(.3:االتثنيةسفر

سبقالتيالأشارهذهغيركتبقدالسلامعليه!وسىأنَالثابتمنليس2-

يكونأنيمكنلاالخمسةالأسفارفيكثيرةنصوصتوجدكانتولما11ذكرها،

هذهمؤلفهوموسىأنَحقعنيؤكدأنيستطيعلاأحدًافإنَّكاتبها،موسى

ا)3(.النسبةهذهالعقليكذبالعكسعلىبل،الخمسةالاسفار

كتبقدموسىيكونأنالعقلمعمتفقًايبدوامما1بأنهسلمناأننالوحتى3-

ذلك-مع-فإنيإليهأوحمتالذيالمكاننفسوفيالوقتنفسفيالسرائع

يثبتهبماإلأَالحالاتهذهمثلفينسلمأنينبغيلالائه؟ذلكتأكيدإمكانأنكر

عليها،يقومالتيالأسسمنمشروعةكننيجةيُستنبطماأو،نفسهالكتأبذلك

إلىيضطرنالاالعقلأربوأضيفدليلا،ليسالعقلمعالظاهرالاتفاقأنَإذ

ا)"(.ابهذاالتسليم

.27.ص،سابقمرجعسبينوزا،(1)

.272-72صا،نفسهالمرجع2()

(r)273ص،نف!ه.

نف!ها.الصفحه،نفه4()
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الثافي(9الأولص!ونيلسفا؟علطتطبيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

الأسفارأنَلإثباتمماثلةبراهنِنتقديم،كتابمنتبقىفيماسبينوزا،ويتابع

علىوصموئيكيشوع)مثلبأسمائهمسُميتمنيكتبهاأالقديمالعهدمنالمتبقية

يرويأنأرادواحدامؤرخ1كاتبهاأنًومحتواهاتسلسلهامنيبدوإنما(،المثالسبيل

هذ!يكونورب!امرة"لاولالمدينةهدمحتىالاولىنشأتهممنالقديماليهودتاريخ

عزرا)1(.هوالشخص

نقديةحركةوفتحهاالبروتستانتيةظهورمعالنقديسبينوزاتوجهصادفوقد

صادفتلأنهابأسرها،أوروباعفَتبل،فحسبوهولندافرنساعلىتقتصرلم

إنماخهذاأتاحوقد.والاجتماعيةوالدينيةالسياسيةالإصلاحيةالحركةمخاض

المرءرغبإذاإنهحيث،المقدسللكتابواللغويةالتاريخيةالدراسةلقيامالفرصة

الحضاريةوالخلفيةالتاريخدراسةعليهيجبكانالمقدسالكتابمنجزءدراسةفي

الحركةمنطلقاتوكانتصحيحَا)2(.فهمَاالنصفهمعلىيساعدماوكلواللغة

أكدتحيث،مسيحيةمنطلقاتالأخركماهيالقديمالعهددراسةفيالبروتستانتية

ماإلىالوصولبهدف،اللغويالتاريخيبالتفسيرالاهتمامضرورةعلىالحركةهذه

للاشفار،الأحداثمركزهوفالمسيحالأسفار،كلفيالمسيحرؤيةوهوأعمقهو

)3(.الأساسهذاحسبالمقدسةالأسفارتقييمثم

ويتجاهلالوحيعنبعيدًاالأخلاقعليركزالذيالأخلاقيالفكرظهور2-

تمامَا.الدين

مجردالأخرىالدينيةالكتبياجاءمابأنَنادىالذيالأسطوريالفكرظهور3-

الإنساني.الخيالابتكرهاشعبيةأساطير

274-277.،صنفمه11(

.83ص،سابقمرجع،عزيزفهيمالصَالدكتور2()

.8صه،نفسهالمرجع)3(
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41تطو9القديمالع!دنقد:الذولالباب

سبنسروأهمهم،الطبيعيالتاريخرجالبهنادىالذيالتطوريالفكرظهور4-

للحفرياتدراستهماخلالمنتصورااللذانِ،وداروين(م0182عام!)المولود

جميهعفيالروحوجودفكرةتطورالبدائيةوالةبائلالبدائيبالإنسانالخاصة

أولاكالى1ْ:الدينعنسبنسرفقال،الدينعلىالرؤيةهذهطبقواوقد.الأجسام

وتطور.أمةكلفيكثيرًاأوقليلاًالمشابهةوالأرواح،الآلهةمنطائفةعبادةالأمر

ونسقلهالاَلهةكلأتبعشيء،كلعلىقادرقويمركزيإلهفكرةإلىالدين

أولتصورإلىيبدوماعلىوالأشباحالاخلامأوحتلقدوصلاحيتها.أعمالها

أدوياءوأنَالوجود،دائمشبحًااعتقادهمفيالأمرأولفياددّهكانلقدالاَلهة".

موتهم.بعدتظهرالتيأشباحهمإلىوسلطانهمقواهمتنتقلالدنياهذهفيالرجال

إلىالجنائزطقوسوتطورتواستعطافها.الأشباحهذهاسترضاءمنبدلاوكان

هذهعلىالقائدأوللزعيمتقدمالتيالاستعطافمظاهرجميعوأخذت،عبادة

وبدأ.الاَلهةإلىوالتقرببوالتزلُفوالصلواتالاحتفالاتفيتستخدمالأرض

برجقصةمثلالقديمالعهدفيجاءماداروينرفضكماالاَلهة)1(.إلىالهداياتقديم

"إنَّ:وقال،التوراةقصصمنوغيرها،الطوفانبعدقزحقوسوظهوربابكبرج

بمثابةالنظريةهذهظهوروكان".الثابتةللنواميسنتيجةهوالطبيعةفيشيءكل

للمادةالإنسانبخضوعومناداتهمالمفكرينعقولعلىالماديةالأفكارسيطرةبداية

لقدرتهاحدولاشيءكلتخلقالطبيعة11:داروينعنهاقالالتيالطبيعةوعبادة

11.الخلقعلى

قالوافقد.ومدرستهفلهاوزنعلىكبيرحدإلىالتطورنظريةتأثيرفيشكولا

عبادةإلىبالتطورووصكبالأرواحبايإيمانالبدائيالإنسانزمنفيبدأالدينإنَّ

،امRV,،القاهرة،الأولالمجلد،الثانيالجزء،بدرانمحمدترجمةة،الحصارقصة:ديورأنتول(1)

472.ص،47.ص
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والثافي(الذولص!ونيلسف!جماعلىتطبيقي!)دااس!القديمالع!دنقد

"إنكاروهي،واضحةنتيجةٍإلىتوصلتفلهاوزننظريةأنَأيالواحد،الإله

يطبقأنحاولفلهاوزنإنًبلا)1(.اإسرائيلبنيلدىقديمتوحيديأدبوجود

لتطوَرنظامًاليبني،داروينبنظريةبدورهاتأثرتوالتي)2(التاريخفيهيجلنظرية

رايت.جويشرح.الإسلامقبلماعصرفيالعربيةالجزيرةشبهفيأليهوديةالديانة

اليومٍالمقدسالكتاب"درأسةكتابهفيالاتديم،العهدنقادمنوغيرهفلهاوزنرأي

نأأقَدالدينيإسرائيللتاريخفلهاوزن-جرافأقامهالذيالبناءإنَفيقولوغدا"،

زمنفيالأرواحعبادةمنالدينيللتطور3!املاًنموذجًاتعطيناالتورإةصفحات

والخماامسرالسادسالقرنينفيالنقيةالتوحيدصورةجاءتعندماالتوحيد،إلماإلاَباء

الأشجارفيالأرواح.م(تح518.عاموأولاده)إبراهيمالآباءعبدوفدالميلاد.فبل

5001)الأنبياءفبلماعصرفيإسرائيلبنيإلهوكان.والجبال!والينابيعوالأحجار

مخزعوهمالأنبياءوكان.فقطفلسطينأرضإلىسلطانهيمتد،قبليإله.م(ق

بعبادةبدأت(يهوهالرب)عبادةإليهوديةالعبادةأنَبهذايعنونوهمالتوحيد.

قالواثمالواحد.الإلهعبادةإلىارتقَتأوأخيرً،قَبَليةاَلهةعبادةتبعتهاثم،الأرواح

الدينيالتعليمتقدمدرجةيدرسبأنأدبيةفطعةأيتاريخيحددأنيقدرالإنسانإنَ

تعزوهاالتيالربعنالرفيعةالأفكارتكونأنباستحالةوحكموأ،توردهالذي

فكرةلأنَالاَباء؟وسائرإبراهيمأفكارنتاض!منالاَباءمنوغيرهيإبرأهيمالتوراة

العالمخلتحالواحدالربأنَفكرةفلهاوزنويصف.تفكيرهممنأسمىالوحدانية

لماإنهميقولونثم.ناشئشعبوسطبها!س!موعغيرتجريديةلاهوتيةفكرةبأنها

؟"أإ؟؟؟؟هاا:إبراهيمعنيُقالأنيناسبفلاوارتقاءَ،تطورابالدينأنًافزصْوا

،11لهـألأ6،3666رلهـأأ!د6561لا760ا6ول6د،+؟66"لهـأ666رأول*6+أ؟6أ+،أول7613ا،*72ا6+!1)

.1131ءلأ،363،6791لأ-+؟،6،فى6،الهـأ؟،665،؟76الا،د651ول+لالأأ6،اأ!لأث!0636

J-79Alberto.:انظر،الاريخفيهجلبنظريةفلهاوزننظريةتاْثرعن)2( Soggin, Op. Cit., 69p.
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4أطوا9القديمالع!دنقد:ل9الأالباب

كَبِيرَةًأُمَّهَيَكُونُوَإِبْرَاهِيمُ؟؟؟3)1(:أ"66برأفىأأإلإ؟3إإلإلأأهأأ7لا6؟،أ،؟،6

إلىتطورقديكن!الدينيإبراهيمفكرلأنَالأَرْضِ"أُمَمِجَمِيعبِهِوَيَتبَارَكُوَقَوِتة

دلكبعدكُتبتقدالعبارةهذهتكونأنبدلالذلك؟الرقيمنالدرجةهذهمثل

سنة)2(.بألف

والعلماءالكتابمنمجموعةأعدتهاموسوعةظهورالفترةهذهشهدتوقد

يبحثون)الذينالميتافيزيقيينوالفلاسفةالدينتعاليمعارضواالذينمنالفرنسيين

العقلي.الميدانفيالجديدةالدافعةالقوةوحدهالعلمفيورؤو!الطبجعة(،وراءفيما

Jeanفرنسافيروسوجاكوجانأ!،751)3(3عفولتيرالعصرهذافلاسفةأبرزوكان

)1ول5ول33!عول Hacques)لمانيا.بأ)7(وهيجل)6(وفشته)د(وكانت

2(

3(

5(

6(

7(

.18أ:68+ث!لهـأ6د

،بيروت،طا،سوداحعلىصالحترجمة،لإسرائيلياللثعبالقديمالاريخ:طومبسون.لتوماس

.901-ص،ام599،لنان

4916)فولتيرالفرنيالفيلوف Voltaireالا1وىالالروحبوجوديؤمناالذيم(-1778م

وأالقردأوللملخالدةنفىهناكيكونأنيمكنفكيف،للبرغوثنفىإعطاءفييفكرأحد

.؟11خادمي

1روسوجاكجان V 1 )Y Jean Hacques Rousseauعنلدأفعفرنسافيظهرم(-1778م

فيالصحيحالطريقإلىتهديناالطبيجةمأعرنااْنالاْخلاوْميدأنفيورأى،العقلمقابلفياثماعر

يفللنا.العقلأنحين

anuelكانتعمانوئيل Kant!+!وجودعلىواحددليليوجدلاباْنهنادىم(4018-م172)4حم

اسملياالعقلعلىبقومأنيجببل.النظريالعقلمنطقأساسعلىيقرمأنيجوزلاالدينوأنادله

ألاْخلاقية.قيمتهحسبعليهيُحكمأنيجبمقدسكتابأيواْنً.الأخلاقيللثسعور

الوحي.عننقديةدراسهْونثرلإلهياالوحيهاجم(م4181-م1762)لثه

أثبهالتاريخيالخطوروإنالاريخبفلسفةوقالالمثاليةبالفلسفةنادىم(183-ام0177)هيجل

إطارفيإليهيُنظراماالحا!منجزءأيفهمالم!حيلمنإنهوقالوهوطها،صعودهافيبأرجوحة

.الوحيدةالحققةهوالكلفإنثمومن،ككلالكون

Athttp://kotob.has.it



الثانب(4الذولص!ونيلسفاجماعلىت!بيقيهاس!)داالقريمالعصدنقد

Ferdinandباوركريستيانفيردناندلألمانياالتاريخفيهيجلبفلسفةتأثروقد

(2917 Christian Bauer.-توبنجنمدرسةأسسالذي186م(مTubingen

التالمسعالقرنفيللجدلطمثيرةحركةأكثركانتوالتيالجديد،العهدلتفسيرالألمانية

عشر.

حيث،المقدلسالكتابنقدمدارسفيهانشأتالتيالبيئةهيهذهكانت

الضقديةالكتاباتمنالعديدوظهرت،المسيحيةالمذإهببينالجدلإشتعل

جهةٍمنوالنزإعاتوالجدل،جهةمنوالتأملالفلسفةبينجمعتالتيواللاهوتية

النظرياتظهرتحيث،القديمالعهدنقدذلكعنتطوروقد.أخريط

نظريةافتراضاتوافزضت،عديدةأبعاذاواتخذت،ذلكبعدالنقديةلافتراضاتوا

ومنها:مجردة

القديمة:المصادرنظرية!أإ

968)س.فيترنجاافترض .C Vitringa)إمشخدمالسلامعليهموسىأنَّام

مابلادمنبدورهبهاأتىالذيإبراهيممنجاءهبعضهايكونقد،منهأقدممصادر

chardسيمونريتشاردالقسولاحظ.النهرينبين SimonْاWA) Rفيتنوىًا(ام

الوحيمصدرهاالتوراةفيالواردةالمادةبعضأنَإلىوذهب،التوراةأسلوب

التورإة،متأخرًتاريخَاسيمونوافترض)1(.إنسانيمصدرهاالاَخروالبعض،الإلهي

فيإلاختلافمننوعٌبهماوالطوفانللخلقروايتينوجودخاصةوبصفةِ

العبريالنصدرإسةعلىركزسيمونريتشاردعملإنَّالقولويمكن.الأسلوب

إلىيعودالقديمالعهدأنَإلىوتوصل،المقدسالكتابتفسيروتاريخوالطبعات

)2(.أحداثمنفيهجاءماتاريخعنمتأخروقتأوعزرازمن

136.(1 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit،.)p

.(2 Ibid.,)46p
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41وتطوالقديمالع!دنقد:الذولالباب

Jeanكليركلوجا!بدأسيمونريتشاردعملمنوانطلاقَا Le Clerc

بابل،منكانأنهمنبدلاالتوراةمؤلفأنَإلىوذهب،أخرىخطوةًام()685

السامريينقبولذلكوتبريرعزرا،سبقتفترةفيكانتالتوراةكتابةولكن

1فيترالبروتستانتيالقسويأتي)1(.للتوراة )V )) .H .B Witter)سببأنَويقررم

يهوه:التوراةفيللالوهيةمختلفيناسميناستخدامإلىيرجعالخلققصةفيالارْدواج

علىالتوراةكاتبهوالسلامعليهموسىأنَيذكروالمجميعًاهؤلاءولكن.وإلوهيم

)2(.الحاليةصورتها

Jeanأستروكجانالفرنسيالبلاطوطبيبالجامعيالأستاذجاءثم Astrue

أنَيبدوالتيالمصادرافي1بعنوانصغيركتيبِفيم(1766)عامالأولىللمرةوقدم

)3(الإلهيينوالاسمينالروايتيننظرية"التكوينسفرتدوينفياستخدمهاموسى

اتسمفقد،المقدسالكتابنقدتاريخفيحدثَايمثلأس!روككتابظهوروكان

تجنبإلىبمؤلفهأدَّىالذيالأمر،الفرضياتفيبعيدحدٍإلىتعمقتكبيرةبجرأةِ

باريس.فيطُبعأنهمعبلجيكا،فيللطبعداراسمانتحلكما،باسمهإصداره

سفريقرأوهولاحظحي!ث،بسيطةملاحطةمنأستروكنظريةانطلقتلقد

وأحيانا""إلوهيمبلفظأحيانَايأتيكانالإلوهيةاسمأنَ،الخروجوسفرالتكوين

وتلكالأولالاسمتتضمنالتيالفقراتبينيفصلفأخذ"يهوه"،بلفظأخرى

هذابعدولاحظ.ومتوازيينمنفصليننصينعلىفحصل،الثانيالاسمتتضمنالتي

زوالأيضًالاحظكما،الأصليالنصفيموجودًاكانالذيالتكرارغيابالفصل

النصثم،الإلوهيةلذكرفيهوجودلاالذجمماالنصأسزوكعزلثم.التاريخيالخلط

"136.،1 ( Ibid)

(2,Eward Young, An Introduction to the Old Testament, Grand Rapids,Michigan)
.WM..B Eerdmans Publishing Company,,6391118p

(3.James king West, Op. Cit.,,64-63pp .J Alberto Soggin, Op. Cit.,)59p
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والئمافي(الذولص!ونيلسف!جماعلطت!بيقي!)دااسصالقديمالعصدنقد

وثائقثمانيةمنيتألفنصوهو،إسرائيلبنيغيرالأجنبيةبالشعوبيتعلقالذي

بأحفادخاصةوأخرى(،41)تكوينالأربعالملوكبغزوتتعلقوثيقةوكذا،صغيرة

)تكوينالأدوميينقوائمتتضمنانووثيقتين،(اA-:2512)تكوينإسماعيل

منمأخوذةالعمليةبهذهقيامهبعدتبقتالتيالمادةأنًإلىأستروكوذهب36(،

هذهجمعموسىأربأستروكويرى)1(.عربيأصلأومديانيأصلذاتمصادر

بعدفيماالنُ!اخأنَغير،أعمدةأربعةعلىوكتبهاالأصليةعشرةالاثنىالمدونات

-سطزاسطزا-الأربعةالأعمدةأسطرقرؤواأنبعدواحدَا،نصًامنهاصاغوا

منهاعمودكل،أعمدةكانتأنهاإلىينتبهو!أندون،ببعضأفقئابعضهامتصلة

المختلفة.الوثائقبينالتداخلوقعهناومنالاَخر،عنبأسطرهمستقل

محاولةأولفهو،التوراةفيالنقديالبحثمنلقرنينعهذاالعملهذافتحلقد

عملعنتقسيماتهفيكثيزاأسزوكعمليختلفولم،المتداخلةالمصادرنظريةتعتمد

للتفرقةمعيارَاالإلوهيةاسمفيالاختلافاعتمادأصبحالحينذاكومنذ.فلهاوزن

المختلفة.المصادربين

عليه-موسىكونعنداحأنهإلأَ،النظريةهذهطورأستروكأنًومع

المرحلةهذهوكانت)2(.المقدسالكتابفيالواردةالقصصهذهمؤلف-السلام

بشكلٍالقديموالعهدعام،بشكلِالمقدسللكتابالعلميللنقدالحقيقيةالبداية

خاص.

الكاملة:غيرالمصادرأوالجزيتاتنظرية)ب(

التكوينسفرعنفقطتحدثأنهمنبالرغم،أستروكبافتراضاتالنقادتأثر

وعدلوها.افتراضاتهإلىوأضافوا،الخروجسفرمنالسادسالأصحاحبعدوتوقف

137.(1 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit،.)p
2)ا"،.-121.18 Edward Young, Op.Cit)
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41وت!والقديمالعصدنقد:الذولالباب

J.أيشهورنهوألمانيافيأسزوكنظريةاستخدممنأولىوكان G Eichornالمتوفى(

يهوهاسميستخدم)الذىِاليهويالرئيسيينالمصدرينبينوفرقمإ،1827عام

في(الربإلىللاشارةإلوهيماسميستخدم)الذيوالإلوهيمي(الربإلىللإشارة

أكدأستروكمثلولكنهمنهما)1(لكلاللغويالأسلوبأساسعلىالتكوينسفر

عنالقديمللعهدمقدمتهفيوتحدث،السلامعليهموسىهوالتوراةكاتبأنَعلى

أدبية،اعتباراتيتضمنأنيجبالخمسةموسىأسفارفيالمصادرتحليلمعيارأنَ

إسممعيارإلىبالإضافة،السابقةبالمصادرالخاصةوالكلماتالأسلوباختلافمثل

جيدسألكسندرالأسكتلنديالقسيأتيوبعدهاأستروك.عندالإلوهية

1 V 9 )Y Alexander Geddes0-.مA)الأجزإءمنكبيرعددوجودويفترضأم

حسبسليمانعصرإلىترجعوالتي،التوراةمنهاكُتبتالتيالكاملةغيرالمصادرأو

اسمياستخدمماالمؤلفينمناتجاهينعبرجاءتالمصادرهذهإنَوقال،)2(قوله

.3.دفاتيريوهانالألمانيالافتراضاتهذهطورثم.ويهوه""إلوهيمالإلوهية

حتىتكتمللمرأيهحسبكانتالتي،التوراةوقسَّمم(018-5م185)2ح،،دلا3

التدريجيالتطورلتوضيحمنهمحاولةفيبينها)3(صلةلاأجزاءإلى،السبيفقرة

)4(.هيجلبنظريةذلكفيمتأثرَابذاتها،قائمةأجزاءمنالخمسةموسىلأسفار

F.بليكقبلام822عامحواليوفي Bleekبعفربتأليفموسىقيامبمسألة

:النصوصلهماتعرضترئيسيتينتحريرعمليتييحددأناستطاعكما،الأصحاحات

والأخرى،الموحدةبالمملكةيُعرفماعصرفياذتكوينسفرمؤلفبهاقامالأولى

ذلكوبعد.وجيزةبفزة.مق586عامتيوذلكالتثنيةسفرمؤلفطريقعن

.(1 James King West, Op. Cit.,)64p

.137(2 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit،.)p
.(3Ibid)

.(4 .J Alberto Soggin, Op. Cit.,)79p
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الثافي(9الذولص!ونيلسف!؟علطت!بيقي!اس!إداالقديمالعصدنقد

Y'(هارتمانتأ.الألمانيالعالميأتي ` Lc .A .T Hartmann"للتوراةويؤرخام

عهدتسبقفترةإلىتعودأجزائهامنأيتكونأناستبعادهمع،السبيفترةخلال

W.فيتهديفيهارتمانأترلقد)1(.السلامعليهسليمان .M .L De Wetteالمتوفى(

الواردةبالنصوصالمتعلقةالتاريخيةالمشكلاتدراسةإلىذهبالذي(م9184عام

إلىتعودتشريعاتعلىتشتملالخمسةالأسفارإنوالقولط،الخمسةالأسفارفي

التكوينسفرفيأصليةإلوهيميةوثيقةوجودفيفيتهدياعتقدكما)2(.مختلفةفزات

وسطاستمرتالأصليةالوثيقةهذه.كاملةغيرعليهاأخرىمصادربإضافةامتدت

متأخر.زمنفيوغيرهاالقوانينمجموعاتإليهاوأُضيفت،الخمسةالأسفار

العهددرإساتمجالفيتطورًافيتهديفيهاظهرالتيالفترةشهدتلقد

التاريخودراسةوقواعدها،العبرلةاللغةبدراسةالاهتمامبدأحيث،القديم

)3(.القديمبالعهدالخاصةوالتفسيراتاليهوديةوالديانةالإمرائيلي

:الجديدةالمصادرنظرية)!(

H.1853(هوبفلدهـ.النظريةهذهروادمن Hupfeld)نأاستطاعالذيم

الإلوهيميالمصدر:وهي،التكوينسفرعليهااشتملمستقلةمصادرثلاثةبينيميز

إطارفيبينهاالجمعتغَاليهوي،والمصدرالمتأخر،الإلوهيميوالمصدر،الأصلي

A.ديلمانمنكلالنهجهذاعلىساروقدما.محرربواسطةعضويةوحدة Dillmann

0188Franz(ديليتسشوفرانزم(1875( Delitzschالرئيسيةالضعفنقطةأمَّا(.م

)"(.الثلاثةللمصادرالزمنيالتسلسلفيفتتمثلهوبفلدنظريةفي

.1381 ( Robert .H Pfeiffer, Op. Cit،. p)

.137(2 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit.,)p

(Ibid.3)ا7.4

.(4 ] bid,)913p
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41وت!والقديمالعصدنقد:ل9الأالباب

Juliusام(9اA-م)1844فلهاوزنيوليوسالألمانيجاءذلكوبعد

ellhausenنسبحيث،القديمالعهدأسفارلتأليفالتقليديالترتيبليعكسدثث

ورصد،قرونبعدةموسىموتيليزمنٍإلىالأولىالخمسةالأسفارتأليف

فيالواضحةوالفروق،القصصبعضوتكرار،الربإلىبهايُشارالتيالاختلافات

بأنالحلاءأقنعهذاكل.المجموعةهذهمنمختلفةأجزاءبينوالأسلوباللغة

مصادرمنتصنيفنتيجةإلأَالواقعفيهيماموسىإلىالمنسوبةالخمسةالأسفار

11إسراشلتاريخإلىامدخل1بعنوانكتابًام1886سنةفلهاوزننشرلقدنحتلفة)1(.

الأسفاهـإلىالبابليالسبيمنمتأخرةمرحلةٍفيأُضيفالكهنوتيالتريعإنَفيهقال

أطلقالتيالمجموعةهذهضمنيشوعسفراعتبركما!.بالرمزلهورمز،الخمسة

الكتابمنمجموعةبواسطةكُتبتإنهاوقال،الستةالأسفارأيHextateuchعليها

اليهويمصادر:أربعةإلىالرواياتمجالاتوضيق،طويلزمنمدىعلى

هذهحررالذيهوالكاهنعزراإنَوقال.والكهنوتيوالتثنويوالإلوهيمي

بتنقيحها)2(.وقامالمصادر

تاريخئا،هدفًاالأولىالخمسةللاشفارالنقديتحليلهمنفلهاوزنهدفوكان

ا!طورح!وث-الأولىالخمسةالأسفاروتطورتأليفتاريخعبر-يثبتأنوهو

تطوزاأوليةبصورةيحددأنحاولولذلك؟القديمةإلمرائيلبنيلديانةالتاريخي

إلهعبادةمنبدءَاالدينيةللمعتقداتالبدائيةالأشكالعنبعيدًامرحلئا،زمنيَا

فهمهبماوانتهاءَ،للوحدانيةالمدروسالتففمإلى،أخرىآطةوجودنفيدونواحد

الحيويمنوكان.مذهبيطابعذاتكهنوتيةلحرفيةالضيقةالطائفيةأنهعلىهو

العامةالمصريةاطيئةيمقوب،السيد.دترجمة،القديمةالسامةالحضارات:موسكاتيسبهتينو)1(

.157ص،ام،799للكتاب

والماتوالدينجةالتاريخيةالمضامينفيدراسة،التوراةفيإليهويالمصدر.سالمأحمدحامدشريف)2(

.7-صا،م5002،المنوفيةجامعة،إلاَدابكلية،منثورةغيرماجشير،رسالة،اللغوية
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والثافي(ل9الأص!ونيلسف!؟علىتطبيقي!)د"سصالقديمالع!دنقد

تحديدطواخرونفلهاوزنابتغاهالذيالتاريخيالهدفهذالتحقيؤبمكانوالأهمية

تاريخفيالمرحليةبالتطوراتوالأيديولوجيالزمنيوارتباطهاالمستقلةالمصادرهذه

)1(.إسرائيلبني

إيجابيةتاريخيةعمليةنحوحاسمبشكلتتجهفلهاوزنأعمالطكانتوبينما

أصولىعنتتحدثالتيالمصادر،نظريةأذَت،الإسرائيليةالديانةتاريخبناءلإعادة

الخمسةالأسفاررواياتمراجعلتأريخقبولأينفيإلى،الأولىالخمسةالأسفار

عليها،ترتبتالتيوالأصولالخليقةبدءرواياتعلىفقطليستشتملالتي،لأولىا

)2(.السلامعليهموسىوتعاليمإسرائيلبنياَباءقصسرعلىبل

هو،فلهاوزننظريةعنهتعبرالذيالتاريخيةالدراسةفيالأساسدالعنصروكان

والتثنويوالإلوهيمياليهويوهي)الأولىالخمسةللأسفارالأربعةالمصادرأنَ

فهيولذلك؟كتابتهاوقتتأليفهاتئَمأدبيةوثائقأنهاعلىفهمهايجب(والكهنوتي

إلىالافتراضهذاأذَىوقد.وعالمهممؤلفيهاومعرفةفهمتعكسمؤلّفةكموادِ

عن،عليهيُعتمدتاريخيشيءأيعلىمنهاتحصلأنيمكنلاأنهمفادهانتيجةِ

الاستفادةإمكانيةفإنَّ،ذكرهسبقماعلىوبناءً.إسرائيلبنيلتاريخالسابقةالمراحل

علىالسابق،القديمإسرائيلبنيتاريختشكيللإعادةالأولىالخمسةالأسفارمن

تمامَا)3(.انتفتقدتأليفها،وقت

ماإلمماأتعقيدًليضيف،فلهاوزنزملاءأحد"ماير"،يأقيالسياقهذاوفي

عندئذمعروفاكانمابينالتوفيقمايرحاولإذ؟دراساتمنفلهاوزنإليهتوصّل

فيوتحدث،فلهاوزننظريةعنتحولأوليعدبما،القديمالعالموجغرافيةتاريخعن

.-1614"لأول361!أ:7ا7276ا*؟؟9ص،سابقمرجع،طومب!ون.لتومأس(1)

بينالعروالزأثفيالمثرقينجهود:جلالالسعيهدإيماند.،الرؤوفعبدعونيمحمدد.)2(

2القاهر،ألاَدابمكتة،ا!،الثافيالجزء،والترجمةالتحقيق 0 " 1 . s181ص،م.

.ا.ص،سابقمرجع،طومبون.لتوماس)3(
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41ت!و9القديمالع!دنقد:الذولالباب

وروادفلهاوزنمواكبةاستحالةعنلهم"المجاورةوالقبائلالإسرائيليون11كتابه

والإلوهيمي)اليهويالتوراتيةالمصادرإنَّالقولفيالاَخرينالمصادرنظرية

ورأى.منطقيهيكلأيإلىبوضوحتفتقرلأنها؟مستقلةوثائقكانت(والكه!نوتي

شفويةمروياتالأصلفيكانالمصادر،هذهمنهاستمدتالذيالتراثأنَماير

والملاحم،والأساطيرالشعبيةالحكاياتمنتألفتالتيالقصصمنومجموعات

تنتميهيبل،بالتاريخعلاقةلهمماالقليلفيهاالتكوينسفرحكاياتأنَرأىكما

جونكيل"،اهيرمان1كتاباتمنكثيرًايقتربمايرعنهتحدثوما.الخيالعالمإلى

العالميالأدبمنمعروفًاكانمامعالقديمالعهدحكاياتبينالعلاقةتحزىالذي

أنهاأنتَدَحيث،الشفهيةللمروياتواسعةمعرفةٍإلىوتوصّإ!،الشعبيوالأدب

)1(.التوراتيةالحكاياتأساستشكل

تلميذ.ول(Gressmann)جريسمان"اهـ.1الغربيأالعاإلماالفضلويعود

"مدرسةباسمواسعنطاقيعلعُرفتالتيالمجموعةهذهتأثيرانتشارفيفلهاوزن

مما،عامةبصورةٍالقديملأدنىاالشرقدراساتإلىسرعةوامتداده"،الأديانتار!خ

الذيإسرائيلبنيلتاريخالغالبفيالضِقالتوراتيللتأويلالجذريالتغييرإلىأذَى

الدأرسمنالمجموعةهذه7إنَ.النقديةفلهاوزنمدرسةأتباعمنالنقادوضعه

عنمؤخرًاالمترجمةوالنصوصالحديثةالمكتشفاتبسيلالاهتمامشديدةكانت

بالتحزرمقترنًاالجديدةالموادهذهلتأثيركانمدىأيوإلى،القديمالأدنىالشرق

الليبراليةالتوراتيةالدراساتمعظمبهاإتسمتالتيالضيقةالدينيةالعقليةمن

إسرائيلبنيلتاريخجديدفهمإلىالتوصلفيالفضل،المحافظةوالبروتستانتية

)2(.القديمالعهدعنهعبركماالقديم

.21ص،السابقالمرجع،طومبسون.لماستو؟"17لأقم:أ361!م7ا7176الأ)(1)

نفسها،الصفحه،نفمهالمرجع،طومبون.كتومالر)2(
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في(والد!ل9الأص!ونيلسفر؟علىتطبيقي!)د)اس!القديمالع!دنقد

الرئيسيةللنظرياتمباشرتحل!فيالدخولدونالباحثونهؤلاءواستطاع

بنيوأصولىتأريخموضوععلتأثيرهاإضعافالمصادر،نظريةعنالمنبثقة

التورأتيةالحكاياتاستخلاصتمًالتيالمصادرأنَمالْنعةبصورةٍوبينوا،إسرائيل

تاريخعلىسابقةطويلةمدةمنذمتناقلشعبيئأدبٍفيلهاأصرايوجدمها،

تأليفها)1(.

للدراساتجديدةانطلاقةبحقتعتبرالمصادرنظريةإنَالقوليمكنإذن

العهدنصمعالتعاملبدأالنظريةهذهانتشارفمنذ،القديمبالعهدالمتعلقةالنقدية

القديم،العهدرواياتإليهاتعودأوليةمصادرعلىتعتمدأدبيةَنقديهًدراسةًالقديم

نصوصمنهاتألفتأساسيةمصادرأربعةوجودعنالحديثبدأالحينذلكومنذ

كالتالي:بيانها)2(،القديمالعهد

11،ايهوه1الرباسميستخدمالذيالمصدروهو:اليهويالمصدر-ا

أُعطىالذيالوعدعلىويركز،كنعانبأرضالوعدمضمونبإبرازويهتم

نجيهأ؟لم؟أ6ث!إك!؟؟إه،أ6إ""!بم11السلامعليهمويعقوبوإسحاقلإبرأهيم

ح!أ؟ك!7+بم!.أ؟لأ،6!لمحإ،؟؟56أ؟؟بر7؟!بم66يب516ألاا؟براأ،أثي6؟؟61؟؟

:!أ)3(؟ث!7+ك!أ؟ك!6،؟؟ك!6يأ؟أإأ6أ!؟ك!6ب7ا63؟أب770؟بث!؟6+لأ6نجيأك!

وملوكمنك،تكونأمموجماعةأمةوأكثر،أثمرالقدير،ادلهأنااللهلهوقال

أُعطيها،لكوإسحاقإبراهيمأعطيتالتيوالأرض،صلبكمنسيخرجون

داود.مملكةإنشاءعلىالمصدرهذايركزكما".الأرضأُعطيبعدكمنولنسلك

وإلما،السلامعليهداودأعمالإلىالواضحةالإشاراتمنالعديدمادتهوتتضمن

.-2113ص،سابقمرجع،طومبسون.لتوماس(1)

.11-1819ص،سابقمرجع،جلالالعيدإي!اند.،الرؤوفعبدعونيمحمدد.(2)

أ.6:35l-12+ث!للأ6د)3(
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4وتطولالقديمالع!دنقد:ل9الأالباب

أُقيمفإنيبالأجما!)1(:لبلأ؟؟)6ببما)!م؟؟ير؟6بر؟ك!ك!+إ؟براء؟116الإلهيالوعد

558عامحواليالمصدرهذاتأليفوتئَمالأبد".إلىإسرائيلعلىملكككرسي

مج،العبارةوقوةالإيجازبروعةإليهويالمصدرويتميزيهوذا.مملكةفي،ق.م

للتورأةالنمّيالنةندفيالمتخصصينجعلمما،الأسلوبفيالاختلافبعض

واحد)2(."ايهوي1مصدرمنأكثربينيفزقون

اسمالربعلىيطلقالذيالمصدروهوول(:)Elohistالإلوهيميالمصدر2-

22،الأصحاحإلى25الأصحاحمنالتكوينسفرفيخصوصاإلوهيم"،11

قانونينسردهفيالمصدرهذاويدمج.الأولىالأربعةالأسفارمنوأجزاء

العهدوشريعة(،2-5/217)الخروجالععشرالوصاياهما،قدمَاأكثرتشريعيين

مملكةفي.مق775عامحواليالمصدرهذاتأليفتتَموقد23(،'1-22/)الخروج

واحدةمجموعةٍفيوالإلوهيمياليهويالمصدريندمجوتمّ.الشماليةإسرائيل

.م)3(.ق065عامحوايما!)ل!.ل

فيهاوالرواياتالقصصمنمجموعةعنعبارةالاَخرهوالإلوهيميوالمصدر

بينالفرقأنَّكما،الصرفةالروايةمنأبعدهوماإلىوالذهابالتأملمنقدر

المصدرفيلهالمُعطاةوتلكاليهوي"11المصدرفيايهوه"1للربألمُعطاةالشخصية

يتصرفكماتمافايتصرفاليهوية"11الرواياتفيايهوه"1الربأنَّالإلوهيمي"11

الروإياتفيالربأقَا.إلخ...ويغضبيأنس،ويجهليعرف،ويكرهيحبالبشر،

البشر)4(.عالمعنسموَاأكثرفهو"الإلوهيمية11

ث!9:5.)3،0)1!ول

؟هص،م8991،بيروت،4ط،إسرائيلشعبوأسرارالتوراةخفايأ:المليبيكمال(2)

..J Alberto Soggin, Op. Cit., 89p

J.Alberto.؟173ص،سابقمرجع،موسكاتيسبتيو)3( Soggin, Op. Cit.,89p.

رسالةإ،ساأحمدحامدشريفانظرْالخفصيل،منبثيءال!هويالمصدرلدىالإلوهيةمفهرمعن()4

.018-177ص،سابقمرجع،ماجستير
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في(والل!ل9الذص!وليلسغ!؟علىت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

D(التثنيةسفر3- Deuteronomy):َالملاشحكمزمنعليهالعثوروأُعلنتأليفهتئم

)الملوكالدينيةلإصلاحاتهأساسًاوكان.ق.م625عاميهوذاملاشياشياهو

السابقة،التعاليملكلعقائديةخلاصةالمصدرهذاويعد22-23()1(.الثافي

لديهيمثلونإ!رائيلفبنيالاختيار"11فكرةعنفيهالمركزيةالفكرةوتتمحور

7إ66؟67؟66:ث!)؟إ7إ؟66ث!؟6أفلأ7يرابإه6أبر1االمختارااللهاشعب1

ألا760ب!7!م6؟إيأ؟6ك!فببهأ56ييما!م6؟برأ؟إ)6بييماه؟أ3ب؟،أ!!؟؟66

؟3؟6؟لالأ!ث!بن6ثتير!:613؟63!يم63أ766ا؟نيهأ56ييما!م7؟بر)؟؟؟يره

إطكالربأختارقدإياكإطك،للربمقدسشعبأنتلأنك6!)2(:؟بأيبم

منليسالأرضر،وجهعلىالذينالشعوبجميعمنأخصشعئالهلتكون

سائرمنأقللأنكمواختاركمبكمالربالتصقالشعوبسائرمنأكثركونكم

فيورد)كماالعهدميثاقبواسطةبالربارتباطعلاقةفيدخلالذي"الشعوب

العهدهذافألواحللأمر،مرادفًاالعهدهذاوصار)(-226:179-3/:5تثنية

(.\9:91،11:5)تثنيةعليهاالعشرالوصايانقشتمَّالتيالألواحهي

أسفاربتدوينقامواالذينهمالتثنويالمصدرأصحاببأنَالاعتقادويسود

الأسفاربينمنوالثاقِ،الأولوالملوكوالثانيالأولوصموئيلوالقضاةيشوع

كما،تتنويةأعمالأتُعذُالأسفارهذهأنأيإسرائيل،بنيتاريختناول!التيالتوراتية

المعلوماتمنهااستقواتاريخيةمصادرلديهمكانتالمصدرهذاأصحابأنَيلاحظ

OVAعاموحتىبداياتهمنذإسرائيلبنيلتاريخالتثنويةروايتهممنهاوصاغوا

.م)3(.ق

.(1 .J Alberto Soggin, Op. Cit.,)99p

(2)!،636:77-6.

-13ا2ص،سابقمرجع،الصليبيكمال)3(
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وت!و)4القديمالع!دنقد:ل9الأالباب

P(الكفنوتيالمصدر4- Priestly):علىيركزلأنه؟بذلكالمصدرهذاسُميوقد

موضوعهوالأسالصيوموضوعه،الطقوسوأشكالبالعبادةالمتعلقةالشرائع

معالعهديقويلكي(،17)التكوينإبراهيمومع9(،)التكويننوحمعالعهد

فيوُلِدَالذيعزرإ،الكاهنزمنإلىالكهنوتيالمصدرويعودداود.ومعموسى

كانالذي،حزقيالالنبيزمنمنقريبَاالمصدرهذاكانوتَا.البابليالسبيفترة

القرنفيالبابليالسبيزمنفيبوضعهسمحفقد،السبيفزةفيأيضَاموجودًا

مرة،منأكثرالصحراءجيلبسابقةالمسبيينذكَرحيثالمبلاد،قبلالسادس

بإعطائهملإبراهيمالربقطعهالذيالوعدذكروكررمصر،منالنجاةلهموذكر

أبديًا)!(.ملكًاكنعانأرض

بكونهو"الإلوهيمي"اليهوي"11المصدرينعنيختلفالكهنوتيوالمصدر

11الكهنوتي11المصدربينتداخلاًثمةأنَيلاحظكماقصصيًّا،وليستعليميَّا

معينة،شخصياتعنقصصَاالمصدرانهذانيرويحيث،السابقينبالمصدرين

عنتمامًايختلفبأسلوبِأنسابهاالشخصياتهذهويعطي"الكهنوتي11المصدرفيأتي

همالكهنوتيالمصدرمؤلفيأنَعلىالعلماءبينإجماعشبهوهنالن.القصةأسلوب

والخروجالتكوينأسفارفيوالإلوهيميةاليهويةالرواياتبجمعقامواالذين

فيذلككانوربما،مصدرهممنأضافواماإليهاأضافواثمالأمر،أولوالعدد

السفروهذاصرفَا،كهنوتيًاسفرَااللاويينسفريُعدكماالميلاد.قبلالسابعالقرن

بينالوحيدالسفرهوأنهكما،والشريعةبالطقوسالخاصةالأمورعلىيقتصر

المصدردمجتتمَوقد)2(.قصصيةروإيةأيةيحمللاالذيالأولىالخمسةالأسفار

.12ص،الابقالمرجع،الصيبيك!ال2()

(1..J Alberto Soggin, Op. Cit.,)99p
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والثافي(ل9الأص!ونيلسفرجماعلطتطبيقي!)دلىاس!القديمالع!دنقد

وكانتتقريبًا،الميلادقبلالخامسالقرننهايةفيعليهالسابقةالمصادرفيالكهنوتي

)1(.السلامعليهموسىإلىالمنسوبةالخمسةالأسفارالنهايةفيالنتيجة

تجميعتتمَأنهإلىفل!أوزنبقيادةالقديمالعهدنقدفيالألمانيةالمدرسةوانتهت

أفَا.،.مق502عامحواليالقديمالعهدهوواحد،كتابٍفيالأربعةالمصادر

القرنخلالتحريرهاتتَمفقد،والثانيالأولىالمكابيينسفرمثلالمتأخرةالأسفار

الميلاد.قبلالأول

القديمالعهدنقدعالمفيقويةانطلاقةنقطةوبحقفلهاوزنمدرسةتُعدإذن

عكستحيث،العموموجهعلىالدينيةالنصوصونقد،الخصوصوجهعلى

نتائج،منلديهاتوفرماعلىبناءالأسفار،لتأليفالقديمالتقليدياللاهوتيالزتيب

موسىأسفارثتمَ،التاريخيةفالأسفارالأنبياء،أسفار:التاليالنحوعلىالزتيبفأُعيد

ثمَّ،خمسةمنبدلاَأسفارستةمنالنوراةلتتشكل،يشوعسفرإليهامضافَاالخمسة

الزمنيالزتيبحسبوليسمادتها،حسبمنهجيبترتيبالأسفارإليهاأُضيفت

لتأليفها.

النقديةللدراساتالقويالمحرككاناأنهماومدرستهلفلهاوزنيحسبكما

فعلى.العموموجهعلىالأدنىوالشرقالخصوصوجهعلىالقديمبالعهدالخاصة

العهدعنالتاريخيةوالأعمال،الأدنىالشرقعنالجديدةالأبحاثظهورمنالرغم

القديمالعهدعلومكلأنَّإلآَ،فلهاوزنبهجاءلمامغايرةنتائجإلىوتوصلها،القديم

المضمار)2(.هذافيفلهاوزنقدمهمالولاوتنشأتظهرأنلهايمكنكانماالحديثة

-7.صا،سابقمرجعا،ساحامدوشريف؟174-173ص،سابقمرجعموسكاقي،سبتينو(1)

.171-901ص،سابقمرجع،جلالالعيهدد.إيمأن،الؤوفعدعونيد.محمد(2)
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41ت!و9القديمالعصدنقد:الذولالباب

عنهالتعبيرتتَمماوهو،الإسرائيليللتاريخقلبالمصادرنظريةعلترتبفقد

!امبرلينفينُشروالذيإصائيل""تاريخعنوانيحملالذيفلهاوزنكتابفي

.م5591عام"إسرائيلتاريخإلىالمدخل11بعنوانطبعهوأعادنقحهثمم،1878

الكنيسةهجومبرغمأنهالقديمالعهدمجالفيالنقديةفلهاوزنآراءقوةعلىوالدليل

(م-،918أم)813ديليتسشفرانزمثل،المحافظينالعلماءمنوزملائه

نطاقيعلىنظريتهوسادت،أفكارهانتشرتم(4918-م)1813ديلمانوأوجست

)1(.واسع

)2(القديمالعهدنقددراساتمجالفيلهتُحسبالتيفلهاوزنأعمالأهمومن

يلي:ما

بعنوانالثانيةطبعتهوفيامAVAعامالأولىطبعتهفي"إسرائيل"تاريخكتاب-

.م5091عامااإسرائيلتاريخإلمطالمرثل11

ظهروالذي"المقدسالكتابفيالتاريخيةوالاسفار،الستةالأسفار"تأليفكتاب-

مصادرحولونظريتهالنقديةآرائهعنفيهعبروالذيمث9188عامبرينفي

القديم.العهد

عامجوتنجنفينُشرتوالثانيالأولصموئيلسفرىِنصحولدراسة-

.م1871

.م2918عامبرلينفينُشرتالتيالصغارالأنبياءعندراسته-

.م4918عامبرلينفيصدرالذي"واليهوديالإصائيليالتاريخ11كتاب-

.م5918عامليبزجفينُشرتالتيالمزإميرسفرعندراسته-

.\02صالساب!،المرجع(1)

.112-012ص،نفسهالمرجع)2(
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ل!ثلثألمضينُإإ

القديمالعهدنقدتطويرفيالإسلاميةالجهود

محكمةبشهادةٍالأنبياء،علىأُنزلمابينمنالتورأة،الكريمالقرآنخصقَ

هُدًبدوَجَعَقتَهُاثكِتتمُوسَىوَءَاتَتنَا!:الكريمكتابهمحكمفيتعالىفقالبشأنها.

مُوهـمَىءَاتَتنَاوَلَقَذ):تعالىوقال!و)1(وَ!يلَاَدُوقمِنتَتخِذُوأالاإِشعزءِيلَلَبَى

!ه!)2(.اَلأَلببلِأُؤِلىوَذِتحرَىىهُدً!اَل!تتاِشزَءِيلَبَنِئوَاؤرَقنَااتهُدَى

قبل،المنزلةالتورإةفيبمايحكموالمالذينإسرائيلبنيعلىالكريمالقراَنويحكم

نأبدلاادلهحكملأنَ،وظالمونكُفاربأنهم،وسلمعليهادلهصلىمحمدسيدنادعوة

الكريم،الفراَننزولحتىنافذَاالتوراةحكمأنزلولهذا،عبادهفينافذايكون

انزَثنَاإِنآ):إسرائيلبنيإلىحديثهموجهَاتعالىقال.القرآنبحكمحكمهوانتهى

وَآلربنِيُّونَهَادُوألِلذِينَاشلَمُوأآلذِينَاَلنبِيوتَ!هَاتخَكُمُوَنُورىهُدًفِهَااَلتؤرَلةَ

اَلنابرَتَخشَوُأفَلَاشُدَآءَعَلَجهِوَ!انُوأاَللَّهِيتِعَضمِنآشتُخفِظُوأبِمَأوَاَلاخبَارُ

هُمُؤبخبكَفَا4اَللَّهُانزَلَبِمَآتخَكُصلؤوَمَن.قَلِيلَاَجثَمَنًائايِتىتَشتَرُواوَلَاوَاَخشَؤنِ

.2:اءسرلإا(1)

45-35:فرغا(2)

99http://kotob.has.it



والثافي(الذولاص!وليلسفوجماعدتطبيقيهاس!)داالقديمالع!دنقد

هُمُوْبخبكَفَا4اللَّهُأنزَلَبِمَآتخَحُملَض)وَهَنتعالىْوقال!)ا"اَثبهَفِرُونَ

اَلظلمُونَ!و)2(.

أنهمإلاَّ،التوراةفيالتحريفوقوععلىيُجمعونالمسلمينالتفسيرعلماءولكن

فيتتَموالتبديلالتحريفأنَيرىمنفمنهمومدأه،التحريفهذامعنىفييختلفون

التحريفأنَّيرىمنومنهمكثير.وابنالبخاريهؤلاءومن،النصفيلاالتأويل

علىأُنزلىكماظلأكثرهاولكناايسيرهوألفاظًاقليلةاجملأ1أصابقدوالتبديل

موسىعلأُنزلتالتيالتورإةمعظمأنَيرونوآخرون(.السلام)عليهموسى

أليسير،النذرإلأَمنهايبقَلمبحيثأساسيبشكلوبُذَلحُرفقد(السلام)عليه

قيموابنالثافعي،وأيإمام،الغزاليوالإمامالأندلعيحزمابنهؤلاءومن

الكتابافيا:الخصوصهذافيحزمأبنقولومن)3(.وغيرهمتيميةوابن،الجوزية

بذلكيتيقنالأربعةالأناجيلوفيكتبهمسائروفيالتوراةاليهودتسميهالذي

فيماتعالىاللهشاءإنونذكروجل،عزاللهأنزلالذيكيروأنهاوتبديلهاتحريفها

ادلهعلىكذبأنهفيتمييزمُسْكَةذيكليشربلاالذيالكذبمنالمذكورةالكتب

لاأوردوهاأخبارإلىالسلامعليهمالأنبياءوعلىالسلامعليهمالملائكةوعلىتعالى

"(.Mبصر"ذيعلىالنهارضوءيخفىلاماكأحدعلىفيهاالكذبيخفى

الزيادةأوبالتبديل،معظمهفيتتَم،قدالتحريفهذاأنَالعلماءبعضيرىكما

إلىأذَىالذيالأمر)د(اللفظتغييردونالتفسير()فيالمعنىبتغييرأو،النقصانأو

.44:ةئدالما(1)

;r)54:ةندالما.

-ااAصام،989،القلمداردمق،،القديموالعهدالورأةلدراسةالمدخلالبار:علىمحمد)3(

114.

وتكاذيبظاهرةماقضاتافصل1في،والخلوالأهوإءالمللفيالفِصَلالأندلي:حزمابن)4(

itedin,6002:عننقلاَ"واضحة Novemberشأ،(URL:http:// www. almeshkat.com).

.12ةص،سابقمرجعالبأر،علىمحمد)5(
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41وتطوالقديمالع!دنعد:ل9الذالباب

ومعنىً،ومضمونًالفظًاوالتبديلالتحريفعليهاطغىإذ،الأصليةالتوراةضياع

)1(.وميولهموماَربهموأذواقهموالمؤلفينالنساخأهواءمنللكثيروخضعت

حديثهمعرضفيالكريمالقرآنعنهاتحدثالتيالتحريفأشكالأبرزومن

وعن.بالنقصانوالتحريف،بالزيادةالتحريفهي:المقدساليهودكتابعن

ثُمبِا"تدِ!ت!اَثكِتتيَكتُبونَللذِينَفَوَيل):الكريمالقرآنيقولبالزيادةالتحريف

ايْدِيهِتم!تَبَتئِمالهُمفَوَيْلقَلِيلَاَثَمَنًابِهِءلِيَشتَرُوأاَللَّهِعِندِمِقهَذَايَقُولُونَ

يَقوُرنَلَفَرِيقُامِنهُؤوَلر!:تعالىقولهوكذلك!)3(يَكسِبُونَثِمالهُموَوَيل

مِقهُوَوًيقُولُوتَآتكِتضمِفَهُوَوَمَال!تباَمِنَلِتَخسَبُوهُاتسِنَتَهُوبِآتكِمني

وقد!)3(.يَغلَمُونَوَهُتماتكَذِبَاَلدَّهِعَلىَوًيقُولُونَاَلدَّهِعِندِمِنهُوَوَمَاإَللَّهِعِندِ

)4(ْالتاليةالأشكالىمنشكلِفيبالزيادةالتحريف

أكثر.أوبحرفيالزيادة-أ

أكثر.أوبكلمةِالزيادة-2

.الكتابمنجزءٍفيالزيادة3-

.الكتابمجموعفيالزيادة-4

كتبهماجميععلىيشتمللاالكتاببعضأنَفيعنىبالنقصالتحريفأفَا

هذايكونوقدنسيانَا،أوعمدًا،إمَّابعضهضاعقديكونبأن،بالوحيالأنبياء

الكريم:القرآنيقولذللشوعن.الكتابمنجزءًاأوآيةًأوكلمةَأوحرفَاالبعض

عن:نقلا7َ.ص،الأولالجزء،الحقإظهار:الهنديالرحمنخليلبناللهرحمت(1)

6002.,URL:http:// www. barsoomyat. com) cited inoctober)
.97:القرة(2)

.78:عمرانآل)3(

.77-85ص،الابقالمرجع،الهنديالرحمنخليلبناللهرحمت()4
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!الثافي(ل9الذصعونيلسف!جماعلطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

إنزَلَمَققُلشَئءٍئِنبَشَرٍعَلنَاللهُانزَلَفآقَالُو؟اِذقَدْرِهِءحَقاَللهَقَدَرُوأوَمَا)

تُتدُو!اقَرَاطِيسَتخعَلُونَهُرلَلناسِوَهدىنُورامُوسَىبِهِ-جَآءَاَلذِىاَثكِتت

4"عه!ء!صمهميء

خَؤنِهِنمفِىذَزهتمثصاَللَّهُقُلِءَابَآجمتمإنتُزوَلَآلَزتَغاَلُؤأماوَعُلِضتُصكَثِيراوَتخفونَ

آتحِ!تَبمِنَاللُّهُانزَلَمَآيَكنُمُونَالذِيفَ)ن):تعالىهوقول)1(4يَقعَ!بُونَ

يُ!فِمُهُصُوَلَااَلنارَإِلابُطُونِهِصْفِىيَا!طوتَهَا!اؤلتكَقَلِيلاًثَمنابِهِءوَيَشتَرُوتَ

ياهلَ)تعالم!:وقوله!)2"الِيزُعَذَانبوَلَهبزيُزَئحِيهموَلَااتقِينَةِيَؤمَاَللهُ

مِنَتخفُوتَ!نتُتمنِما!ثِيرُالَكُتميُبَىرَسُولُنَاجَاء!تمقَذاَت!تت

مُّبِنب)3(.نُورُوَعشباَللَّهِفِفَجَآءَ-قَذعثِيرعَفوَيَغفُوااتصتض

يلي)"(:مابالنقصالتحربقصورومن

أكثر.أوبحرفِالنقص-ا

أكثر.أوبكلمةِالنقص2-

وأحد.جزءِفيالنقص3-0

.الكتابمجموعفيالنقص-4

القديمالعهدنقدتطويرفيالإسلاميةالجهودعلىالقرهذافيالتركيزوسيتم

التالية:أنقاطإطارفي

الكربم.القرآنعنهعبركماالمقدساليهودكتابمنالإسلاميالموقفأولأ:

.19:لاْنعامأ(1)

;r)471:البقرة.

(r)51:الماندة.

.8699-ص،سابقمرجع،الهديالرحمنخليلبناللهرحمت(4)
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41وتطوالقديمالعصدنقد:الزولالباب

لليهود.المقدسالكتابطمنالمطهرةالنبويةالسنةموقفثانيًا:

.التوراةنقدفيإسلامينموذج:حزمابن:ثالثا

الكريمالقرانعنهعبركماالمق!ساليهودكقابمقالإسلا!الموقفأولا:

قيالنقصانأوبالزيادةالتحريفوقوععنالكريمالقرآنحديثجانبإلى

أخريطأدواتهناك،المسلمينعلماءإليهأثنارالذيطالأمر،المقدساليهودكتابى

،والنقصانبالزيادةالتحريفعنتأثيرهاخطورةفيتقلولاالكريمالقرآنذكرها

يلي)1(:ماالأدواتهذهومن

مهميءَ"
وقال!)2(...كئِيًراوَتخفونَتتدُو!اقَرَاطِيسَتخعَلُونَهُر):تعالىقال:الاخفاء-ا

ئِما!ثِير!لَكُثميُبَىرَسُولُنَاجَآءَ!تمقَذاَث!تنبياهلَ!:تعالى

اللَّهِئِفَجَآء-قَذ!ثِيرعَفوًيغفُوأاَأنيبمِنَتخفُورنَ!نتُتم

!)3(.هبِيننُوروَ!تنَمب

ءَهُتمتنَآايَغرِفُونَْكَمَايَغرِفُونَهُرتكِتَبَاءَإتَتنَهُمُالذِينَ):تعالىلطقا:الكتمان-2

اَدلَّهُاضَذَلَهاِذ):تعالىوقالى!)1(يَغلَمُونَوَهُتماَقحَقلَيَنيتُمُونَئهُتمفَرِيقًاوَإن

ظُهُورِهِتموَرَآءَفَنَبَذُوهُتَنيتُمُونَهُروَلَالِلناسِلَتبُيمنهُواَثكِتتاوتُوأالذِينَمِيثَقَ

ر(.)!هويَشتَرُوتَمَافَبِثسَقَلِيلَاَممنابِهِءوَاَشتَرؤا

جامعة،الثرقيةالدراساتمركز،إسلاميةرؤية،باليهوديةالإسلامعلافة:حسنخيفةد.محمد(1)

.ه-ه94ص23200،2،العدد،القاهرة

9.\:الأنعام(2)

:r)51:ئدةلماا.

.641:لبقرةا(4)

.)AV:عمرانآل()5
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والثاني(لا9!ذص!ونيلسفاجماعلطتطبيقيه)د"سهالقديمالعصدنقد

بِالنطِلِاَلحَقتَقبِسُوتَلِمَاَثكِتنَعبياهْلَء:ْتعالىقال:بالباطلالحقإلباس

بِالبنَطِلِاَثحَفتَقبِسُوأوَلَا):تعالىوقالا!)31تَغلَمُونَوَانتُزاَلحَقوَتَكتُمُونَ

.(2)!تَئاَلُونَوَأنتُمْالحَقوَتَك!تُمُوأ

كُننُتماِنفَاتلوهَآبِاَلئؤرَلةِتُوأفَا7قُل):تعالىقال:والتكذببالكذب

هُمُؤلبثَفَا4ذَالِكَبَغدِمِنأتكَذِبَالفَهِعَلىَافتَرَىفَمَنِ!صَدِقِى

!)3(.الدلمُونَ

بِاَتكِعَباتسِنَتَهُصيَفوُرنَلَقَرِيقًامِنهُض!اِن!:تعالىقال:بالكعابالألسنةلمب5-

وَمَاآلدَّهِعِندِمِنهُوَوًيقُولُوتَاَتكِنضمِفَهُوَوَمَاات!تضمِنَلِتَخسَبُوهُ

!)4(.يَغلَمُونَوَهُتمائكَذِبَآلئَهِعَلَىوًيقُولُونَاَللَّهِعِندِمِنهُوَ

المقدسة،الكتبمنوغيرهالكتابهذاأحكامتعطيلبذلكوالمقصود:التعطيل6-

وَمَآوَإَلانِجيلَآلتؤرَلةَافَامُوأانهتموَلَؤ)تعالمما:قالبها.والعملإقامتهاوعدم

مه-،،ءجءص.4َ

مقتَصِدَةامهَئِنهتمازجُلِهِصتحتِوَمِنفَؤفِهِضمِنلأ!لُوأررستمئِنإِلسمانزِلَ

لَتمثُمالئؤرَدةَحُضلُوأاَلذِينَمَثَلُ):تعالىوقال(!)ْيَئمَلُونَمَاسَآءَوَكَعِيرئِنهُمْ

.71:عمرانآل(\

.24:القرة2(

.-3949:عمرانآل3(

.78:عمرأنال(4

.066الماندة5(
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41وتطوالقديمالع!دنقد:ل9اذالباب

اَلئَهِجئايَتِكَذبُوأاَلذِينَاتقَؤصِمَثَلُبِئسَشفَازاجاتخَمِلُاتحِمَارِكَمَثَلِتخَمِلُوهَا

!هو)1(.آليلاِبِيننَاَتقَوْمَيَغاِىلَاوَاَدثَهُ

هَؤلَآءِأهنتُتمثُم):تعالىقالالاَخر:بالبعضوالكفرالكتبببعضالإيمان7-

بِالآتمعَليهِمتَنلهَرُونَدِيَرِهِتمذِنئِنكُمفَرِيقًاوَتخرِجُونَأهنفُسَكُئمتَقتُلُوتَ

افَتُؤمِنُونَإِخرَاجُهُتمعَلَيينتموَهُوَمحُرئمتُفَدُوهُتماهسَرَىيَاتُوكُتملَهاِنوَآتعُذوَنِ

إِلأمِن!تمذَالِريَقعَلُمَنجَزَآءُفَمَابِبَغضىوَتَكفُرُوتَاتكِتنببِ!بَغضِ

بِغَفلىآدئَهُوَمَااَتعَذَا!أهشَذِإِكَيُرَدونَاثقِينَةِوًيؤمَاَلدُّديَااَثحَيَؤةِفِىخِزى

!)2(.تَغمَلُونَعَما

نَبَذَمَعَهُتملَمَامصَذِخاَدئَهِعِندِئِقرَسُو،جَآءَهُموَلَمأ):تعالىقال:الإهمال8-

لَا؟نهُتمظُهُورِهِتموَرَآءَآدلَّهِ!تتاَتكِفهأوتُوأآلذِينَمنَفَرِيق

اكنااهوتُوأالذِينَمِيثَقَاَددَّهُأهخَذَلَهاِذ):تعالىقولهوكذلك(.)43يَغلَمُوتَ

قَلِيلَاَثَمنًابِهِءوَاشزَؤأظُهُورِهِتموَرَآءَفَنَبذُوهُتَكتُمُونَهُووَلَالِلناسِلَتبُيَنُنهُر

!)4(.يَشزُوتَمَافَ!بِئسَ

إِلَّاهُتموَإِنأهمَاخإِ،اثكِتتيَغلَمُوتَلَااهميونَوَمِهُثم):تعالىقال:الظن9-

يَنلنونَ!)ْ(.

:ه.)1(الجمعة

.58:البقرة(2)

(r)101:البقرة.

.)AV:عمرانآل(4)

.8V:البقرة5()
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والثافي(ل9الذص!وليلسفيعلطت!بيقي!)د"س!القديمالعصدنقد

قشِيَةًفُلُوبَهُتموَجَعَفنَالَعَتهُتممتقهُتمنَق!مفَبِمَا):تعالىقال:النسيانا-.

تَالعُتَزَالُوَلَابِهِءحدبهَرُوأمماحَظاوَنَسُوأموَاضِعِهِءعَناتحَلِصَتحُرَفُورنَ

تحُمباللَّهَإِنجوَآضفَخعَهنمفَاَعفُئِنهتمقَلِيلُاإِلائِهتم!اكنَؤعَكَ

اَلمُخسِنِى!)1(.

هَذَايَقُولُونَثُمبِاعتدِ!تماتكِتتيَكمُبونَلَلذِينَفَوَدل):تعالىقال:التزوير-11

ثهُموَوَيلأتدِيهِتم!ضتئِمالهُمفَوَتلقَلِيلَاَثَمَنًابِهِءلِيَسزُوااَللَّهِعِندِمِن

)2(.4يَكسِبُونَمما

الإسلاميةللجهودالأهموالركائزالأولىاللبناتالكريمالقراَنوضعوهكذا

التيالقرآنيةالقواعدخلالم!التوراةخصوصَا،المقدساليهودكتابنقدفي

أرساها.

المقدساليهودكقابمقالمطهرةالنبولةالسفةموقف:ثانيا

وتركوا،فاتبعوهكتائا،كعبواإسرائيلبنيإن11َ:وسلمعليهاللهصلىالنبيقال

ابنعنصحَّفقد،بعدهوالمؤمنينالصحابةنفوسفيالمعنىهذاواستقرا)3(.االتوراة

عنالكتابأهلتسألونكيف!المسلمينمعشرايا1:قالأنهعنهمااللّهرضيعباس

لممحضًاتقرؤونه؟أحدثوسلمعليهالثهصلىنبيكمعلىأنزلالذيوكعابكمشيء،

فكتبواوغيروا،ادلهكتبمنبدلواقدالكتابأهلأنَّادثهحدثكموقديُشب،

جاءكمماينهاكمألاقليلأ،ثمنًابهليشزواادلهعندمنهووقالواالكتاببأيدم

.31:ئدةلماا(1)

.97:ةلبمرا(2)

السادسالمجلدالصحيحةالسلسلةفيالألانيالدينناصرمحمدالمحدثالإمامالثخصححه)3(

:7002URLعن:Ala;2832،ح http:// www. egyptsons. com), cited in Febraury).
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تطو)94القديمالع!دنقد:الأولالباب

أنزلالذيعنيسألكمرجلاًمنهمرأيناماواللهلا؟مسألتهمعنالعلممن

الا1:قالوسلمعليهاللهصلىإدثهرسولأنَالبخاريصحيحفيوردك!ا)1(.اإلمجي

أُنزلوماإليناأُنزلومابادئهآمناقولوا:ولكنتكذبوهمولاالكتابأهلتصدقوا

فيكماقالحيث،كتبهمفيوصدقحقبوجودالتكذيبعدموعللا)2(.اإليكم

اَمناوقولواتكذبوهم،ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"ماداود:أبيرواية

1)3(.اتكذبوهلمحقًاكانوإن،تصدقوهلمباطلاًكانفإن،ورسلهبالته

منبنسخةِوسلمعليهأدلهصلىادثهرسولأتىالخطاببنعمرأنَجابروعن

ووجهيقرأفجعل،فسكتالعوراةمننسخةهذه،اللهرسوليا:فقال،التوراة

فنظر؟ادلهرسولبوجهماترىأمأ!الثواكلثكلتك:بكرأبوفقاليتغيرادثهرسول

بالئهرضينا،رسولهوغضباللهغضبمنبالثهأعوذ:فقالاللهرسولوجهإلىعمر

بدألو،بيدهمحمدنفسوالذي:ادلهرسولفقالنبيًا،وبمحمدديناوبالإسلامربًا

وأدركحيًاكانولو،السبيليمواءعنلضللعموتركتمونيفاتبععموهموسىلكم

،بعدهالوضوءالطعامبركةا!التوراةفيقرأت:قال،سلمانوعنا)4(.لاتبعنيانبوقي

(.ا)ْابعدهوالوضوءقبلهالوضوءالطعام"بركة:فقال،للنبيذلكفذكرت

رجلاًأنَّلهفذكروااللّهرسولإلىجاؤوااليهودأنَعمر،بناللهعبدوعن

قالوا:ا؟االرجمشأنفيالتوراةفيتجدوناما1:إدنهرسوللهمفقالزنيا،وامرأة

بالتوراةفأتوا،الرجمفبهافإنَ،كذبتم:سلامبنادلهعبدقالويُجلَدون،نفضحهم

.136ص،التاسعالجزء،البخاريإسماعلبنمحمدأدنْهعبدأبيللامامالبخاريصجح(1)

نفسها.الصفحة2896،،حنفسهالمرجع)2(

.4436،حالدارميالحافظالرحمنعدبنأدثهعد،الدارميسنن)3(

نفه.المرجع(4)

الزمذي،اللصيالضحاكبنموسىبنسورةبنعشىبنمحمدعيسىأبوايرمذي،لشن)5(

.وبعدهالطعامقبكالوضرءفيجاءماباب،6491حديث
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الئمافي(9الدولص!وليلسف!جماعدتطبيقي!)داالسهالقريمالع!دنقد

بنادلهعبدفقالبعدهاومافبدهامافقرأجمالىآيةعلىيدهأحدهمفوضعفننبروها

بهمافأمرالرجمآيةفيهامحمد،ياص-قفقالوا.الرجمآيةفإذا،فرفعيدكارفع:سلام

فرُجا)1(.النبي

خلالمنجميعًاالمسلمينيدفعانالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمفالقرآنإذن

وقوعلىوالشواهدالأدلةاستخراجإلىسلفًاذكرناهاالتيالشواهدهذه

التحريفوقوخمنالكريمقرآنهفيوجلعزاللهذكرهماوتحقيق،التحريف

نقدعمليةفيالسبقالمسلمينلعلماءكانالمقامهذ!وفي،كتبهمفيوالكذبوالتبديل

النقدذلكأصولطوضعالذي،الكريمالقراَنمنبهديٍالجديدوالعهدالقديمالعهد

الباطل.هـازهاقالحقإظهارإلىالهادف

نألنايتبينالمطهرةالنبويةوالسنةالقراَنمنسردهاسبقالتيالشواهدومن

تتعلقالأولم!:الأهميةغايةفيمسألتينعاطتركزالقديمللعهدالإسلاميالنقدجُل

يثبتسندأيوجودوعدموالسند،الثبوتحينطمنأقديمالعهدأسفاربنقد

التحريفلإثباتالأسفارهذهمتننقدوالثانيةأنبياء.منإليهتُنسبمنإلىنسبتها

الخطأ.ووقوعالدينيوالمضمونالعقائدمننالالذي

والسفدالثبوقحيثمقالقديمأسفارالعهدنقدأولأ:

يكونأن:الأول:أمرينبحصولمشروطٌإطيمصدرهماكتابَابأنَالقولإنً

طريقعننبيهإلىوتبليغه،تعالىاللهإلىنسبهصحةيثبتقطعيدليلٌهناك

فيالتواتربطريقمتصلٍبسندِالنبيعنالنصهذايُنقلأن:الثانيوالأمر)2(.الوحي

ركزوقد)3(.والتسليمبالقبولالتابعونويتلقاه،اللاحقةالعصورمنعصركل

ومسلم.البخاريروأه(1)

.2.ص،سابقمرجع،الهديالرحمنخليلبنأدثهرحمت2()

.2ا2-0ص،نفسهالمرجع)3(
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41ت!و9القديمالع!دفقد:الذولالباب

الخصوصر!هذافيوالردالمجادلةطريقةإلىوأرشدناالأمرهذاعلىالكريمالقراَن

ؤاهُوداكَانَمَنإِ،اتجَنةَيَذخُلَلَنوَقَالُوأ):تعالىفقالوالدليلبالحجةوالمطالبة

!)1(.صدِقِرننبنتُننإِنبُزهتَنبتمهَاتُوأقُلامَانِيصتمتِقرنَنَصَرَى

كتبهاالتيللتوراةالأصليةالنسخةحولبالسؤاليتعلقهنابالبرهانوالإتيان

الذيالمتواترالمتصلالسندأين:والسؤال،غيرهعلىأملاهاأو(السلام)عليهموسى

المسألةهذهحيالدأئمَاوالرد؟والتبديلالتحريفمنالحاليالنصسلامةيثبت

ا)2(.اوالفتنالمصائبوقوععندناالسندفقدانسبب"إنَّيكون

اقئنقد:ثانيا

اَللَّهِغَترِعِندِمِقوَلَؤكَانَاَتقُزءَانَيَتَدَبرُونَافَلَا):وجلعزاللهيقول

فييشككونمنتحثالكريمةألاَيةهذهأنَأي!)3(.!ثِيرااَختِلَفافِيهِلَوَجَدُوأ

تدبرهحقتدبروهلووإنهم،معانيهوتأملاَياتهتدبرعلىالكريمالقرآنمصداقيهَ

التفاوتفيهلوجدواادلهغيرعندمنالقرآنهذاأنَولو.مختلفغيرمؤتلفَالوجدوه

هذافيالقراَنأنَّأيالبشر)4(.كلامشأنوهذ!،للواقعالمطابقةوعدموالتناقض

ذلكنطبقأنلناويمكن.دونهوماالإلهيالمصدرمنالتحققمنهجوضعالإطار

تسليط:ذلكومن،القرآنيالنقدصحةوتثبتتعضدقاطعةبشواهدونخرجالمنهج

وهي:)د".المختلفةالتوراةنسخبينالموجودةالاختلافاتعلالضوء

.111.البقرة(1)

.2صا،السابقالمرجع،الهنديالرحمنخليلبنالنْهرحمت)2(

.82:النساء)3(

،اماهـ804889،الثانيةالطجةالفدير،فتحمنالتفميرزبدةالأشقر:اللهعبدسليمانمحمد)4(

المسمىالطبريجريربنمحمدجعفرأبيالمفرينلإمامالطبريتفسيرومختصر!411ص،الكويت

صالحوالدكتورالصابونيعلمحمدالثخوتحقيقاخصار"،القرآنآ!تاْويلعنالبيانجامع11

.162ص،بما839،بيروترضا،أحمد

(5.Robert .H lfeiffer, Op. Cit.,)81-97p
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الثاني(9ل9الأص!ونيلسف!!علطت!بيقيه)دااللم!القديمالع!دنقد

(:الماسورياض)االيهودبهايعترتالتيالتوراةنسخة

علىقامالتيالنسخةوهيالماسورية"،11النسخةمنمأخوذهالنسخةوهذه

عشروالثانيالسادسالمَرنينبينما،بفلسطينطبريةفياليهودعلماءبعضإعدادها

فيالمواضعبعضبتعديلوقاموا،للحركاتنظامبوضعقامواوقد،الميلاديين

أليهود)1(.عندبهاالمعزفهيالنسخةوهذه.النص

(:السبعيني)النصالسبعينيةالنسخة

أيضًاوتُعرف،والأرثوذكسالكاثوليكعندبهاالمعزفاليونانيةالترجمةوهي

فيالميلادقبلالثالثالقرنحواليفيالترجمةهذهتمتوقد)2(.السكندريةبالترجمة

وسُميتق.م"،28511246-فيلادفيوسبطليموسالملكمنبأمرمصر

ترجموااليهودأحبارمنحبزاوسبعيناثنينأنَتذكرأسطورةإلىإشارةبالسبعينية

يومًا)3(.وسبعيناثنينذلكفيومكثوأ،اليونانيةاللغةإلىالعبريالقديمالعهد

(:السامرية)التوراةالسامريةالنسخة

بأسفارإلاَّتؤمنلافرقةوهي،اليهوديةالفرقإحدىالسامريينفرقةإلىنسبة

يرونهمالالكنهم،والقضاة،يشوع:سفريإليهايضيفونوقد،فقطالخمسةموسى

)"(.تاريخيينسفرينبل،مقدسينسفرين

.1113+لا،1172لاول،،وللاأد66للا3ء(1)

.17ص،سابقمرجع،نأظمسلوىد.2()

A-ص:ألابىجعالمر(;` 1 V؟58-57االأول6،لهـاو6316ءلأول؟ا

.fer,Op. Cit.,,401p Julius.A Bewer, Op. Cit.,،045آpأ!حأ.rtH!سbثاء

(4.James King West, Op. Cit.,)4p
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النسخْهذهببنالفروقلأهمسرديليوفيما

وترتيبهاالأسفارعددفيالفروق-ا

وقد،الخمسةالتوراةبأسفارإلآَ(السامرية)التوراةالسامريةالنسخةتعزفلا

النسختينعنتنقصبهذاوهيذكرنا،كماوالقضاةيشوعسفريإليهايضيفون

عدديبلغ.بالمكتوباتولاالأنبياء،بأسفارتعترفلافهيكثيرَا،والسبعينمِةالعبرية

لدىسفرَا93عددهأيبلغبينماسفرَا،24العبريةالنسخةحسبالمقدسةالأسفار

)1(.الكاثوليكالروملدىسفزا46و،الأرثوذكسلدىسفزا4وه،البروتستانت

اختلافاتالبروتستانتبهايعترفالتيوالنسخةالعبريةالنسخةبينوالاختلافات

وترتيبها)2(.الأسفارعناوينفيتنحصرشكلية

يعرفهاإضافيةأسفارً!فيضم-برالسبعينيةالترجمةفيهوكماالمقدسالنصأقَا

ومنبالأبوكريفا)3(.البروتستانتولدى(TheDeuterocanon)بالكاثوليك

)3(
(1.Ibid.,)5p

.(2Ibid)
الإسكدربعدملكالذيإن:هروسبوشوقال11:يخقولالسبعينالكتةروايةخلدودْابنيذكر

ونهض.لملكهمدازاواتخذهأالإسكندريةونزلبأمرهمفقاملاويبنبطليموسعسكرهصاحب

وأسمهإنطاكيةصاحبإلىوسارواالإسكندر،امولينبادةدأرا،بنتوأمهالإسكندر،بنكلفس

ناحيةمهمواحدكلوحاربأمرهوافزق،بطليموسعلىالإغريقيونواختلف.فقتلهمفمشاندر

بالقتلفيهموأثخنأليهودعلىوتغلبفلسطينإلىزحفثم.أمرهواشقامجميعَاغبهمأنإلى

فلدمجيى،ابنهبعدهووليملكهمنشةلأربعينهلكثم.!صرإلىرؤساءهمونقلوالاْسر.وإلي

فيبتعيقهاوأمرهم،الذهبمنباَيخةوحباهماليتإلىالأوانيوردمصر،مناليهودأسرىوأطلق

اللسانإلىالعبرإنياللسانمناقوراةلهترجموااليهودأحبارمنشعينوجمع،القدسمسجد

-الحضارةقصةوفي22(4ص،الانيالمجلد،خلدونابن)تاريخ(اليونانيأي)"واللطيالرومي

بطليموسعهدفيأليونانيةإلىكتبهمترجمواالدينعالمَأالسبعينحكايةإنَديورانتلول

الأسفار،كتواالكتبةهؤلاءفإنحالكللىوعالحرافية".القصص"إحدىهيإن!افلادلفيوس،

.77(،سابقمرجع،ديورانتإولثاوْونكمابهاوتلاعوا

.(2 Julius .A dewer, Op. Cit.,)045p
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الثافي(9ل9الزصمونيلسفاكلاعلطت!بيقي!)داالس!القديمالع!دنقد

،سليمانوحكمة،وطوبيت،ويهوديث.ممزرا،؟أسفار()4المكابيونالأسفار:هذه

)1".ودانيالأستير:عسفريعلىزياداتوبعضإرمياورسالة،سيراخوأبن

وأخفي،:الحرفيمعناها،يونانيةكلمةمنمأخوذمصطلحو"الأبوكريفا"

الذيااالقانونية11الأسفارلمصطلحمقابلةوهي،الخارجيةالأسفاربها:ويراد،سري

تلكوهيبها)2(،المعترفالمقدسةالأسفارعلىأطلقهمنأولالسكندريفيلويعتبر

أسفاراللاهوتيونيعطولم)3(.والسبعينية،العبريةالنسختينبينالمشتركةالأسفار

قبلالأولطالقرنأوالثانيالقرنفينبتبمعظمهالأنَ؟الاعزأفشرعيةالأبوكريفا

بينماكُتبأنهمعقانونيًامقدسَادأنيالسفراعتبرواذلكمنالرغموعلىالميلاد.

62-.م)ق \ 1hوالأمثالالأناشيدنشيدسفرإلىبالنسبةالأمروكذلك()"(..مأق

-وقتئذٍالهلنستيوناليهودكتب"وقد:ديورانتوليقولالمزامير.منوأجزاء

منوأجزاء،ودانيال،الجامعةكأسفارخالدةروائع-اليونانيةأوالاَراميةأوبالعبرية

ا)د(.االأبوكريفيةالأسفارمنالأكبروالجزءوالمزامير،،الأمثال

كانواأنفبعد":السبعينيةالترجمة11قبولمناليهودموقفأختلفوقد

ا)6(.االذهبيالعجل11اسمعليهاوأطلقوأورفضوها،م07سنةبعدعادوايقبلونها

أسفار:وهيأسفارها،ببعضالكاثوليكوقبل،البروتستانتأيضاورفضها

الأولوالمكابيين،وباروخ،سيرأخبنويشوع،سليمانوحكمةويهوديت،،طوبيت

(1.James King West, Op. Cit.,,5p Robert .H Pfeiffer, Op. Cit،.)122p
J.؟M"48لا،6لألهـأأد66للأ!ول(2) Alberto Soggin, Op. Cit., 13p.

.Op.Cit.? 045p،!!ص!*س!(3.Julius)A

53ص،م0891،النفاضدار،بيروت3،طوغاباتها،تاريخهاالتوراة:دببسهيل(4)

الرابع،المجلد،صابرالدينمحييد.تقديممحمود،نجيبزكي.دترجمة،الحضارةقصة:ديورانتول)0(

.39ص،م1791،القاهرة،الثانيءالجز

عن:نقلاْ،الهوديةدراسةإلىمدخل:حانالمرصالحبنوصعود؟لا+"95أفىللأ!66،6ول!للأ()6

.6002http:// www. altareekh. com), cited in may)ط؟لا.
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51وت!والقديمالعصدنقد:الذول!ب!

القانونيةالأسفار11باسمالسيعةالأسفارهذهالكاثوليكيسميولهذا.فقطوالثاني

الترجمة.فيغيىواولهذاا؟اأغرقتها11فيالنسخةهذهمترجموبالغوقدا".ا)االثانية

الكاثوليكوالروماليهودلدىبهاالمعترفالقانونيةالأسفاريليوفيما

والبروتستانت:والأرثوذكس

اليهودلدى

(ةرالتوا)

ينلتكوا

و!لخرا

لعددا

.نويوللاا

لتثنيةا

(ءنبيالأا)

ئل(اولأانبياءلأا)

يشوع

القضاة

صموئيل

الملوك

الكاثوليكالروملدى

لأرثوذكسوا

لتوراةا)

Genesis

Exodus

Leviticus

Numbers

Deuteronomy

التاريخية(سفارلأا)

يشوع

القضاة

والثانيالأولصموئيل

البروتستانتلدى

(ةارلتوا)

Genesis

Exodus

Leviticus

Numbers

Deuteronomy

التاريخية!لأسفار)ا

يشوع

القضاة

روت

والثانيالأولصموئيل

50..،(1 James King West, Op.Cit)
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!الثافي(ل9الذص!ونيلسفر؟علىت!بيقيهاس!)داالقديمالع!دنفد

والثانيالأولالملوكوالثانيالأولالملوك

الأولالأيامأخبارلأولاالأيامأخبار

والثانيوالثاني

عزراعزرا

نحميانحميا

ستيرأطوبمت

يتيهود

ستيرأ

(ون$لمتأانبياءلأا)

سعياءإ

رمياإ

حزقيال

عشرالاثنىالأنبياء

والأسفارالحكمة)أسفاروالأسفارالحكمة)أسفار()المكتوبات

لشعرية(ا(الشعرية

أيوبأيوبميرالمزا

ميرلمزااميرلمزاامثاللأا

مثاللأالمثالأايوبأ

معةلجاامعةلجااسيدنالأانشيد

سليماننشيدسليمانن!ثميدروت
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إيخا

أستير

نيالدا

نحميا-عزرا

ياملأارخباأ

سليمانحكمة

النبوية(سفارلأا)

شعياءإ

إرميا

إيخا

باروخ

حزقيال

دانيال

هوشع

يوئيل

عاموس

عوفديا

يونا

ميخا

ناحوم

41وتطوالقديملعصدنقد:الأولالباب

النبوية(سفارلأ)ا

سعياءإ

إرميا

إيخا

حزقيال

دانيال

هوشمع

يوئيل

عاموس

عوفديا

يونا

ميخا

ناحوم

حبقوق
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الثافي(9الذولص!ونيلسفركل!علطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

حبقووضفنيا

صفنياحجي

يارخازخيملا

ملاخيالأولالمكابيون

الثانيالمكابيون

الاَتية:بالملاحظاتالسابقالتقسيممنونخرج

لدالقانونيةالأسفارضمنتدخلالتيالأبوكريفاأوالخارجيةالأسفارمن-ا

وحكمةويهوديتطوبيتأسفار:تامبشكلِوالأرثوذكسالكاثوليكالروم

)1(.الثانيوالمكابيينالاولوالمكابيينسيراخابنوحكمةسليمان

القانونيةالأسفارضمنتدخلالتيالأبوكريفاأسفارأوالخارجيةالأسفارمن2-

.باروخسفرفقطالكاثوليكالروملدى

الروملدىبهاالمعترفالقانونيةللاشفارمكملاتتعتبرالتيالأسفارم!ت3-

ودانعال)2(.أستير:والأرثوذكسالكاثوليك

الكاثوليكالرومتأكيدالتقسيمهذامنبهاالخروجيمكنالتيالنقاطأهممن-4

الأنبياء)3(.أسفاربأنهالتوراةتقرماتاريخيةعلىوالبروتستانتلأرثوذكسوا

:المضمونفيالاختلافات-2

عشرثلاثةبأنهاأُحصيتوقدالسبعينيةالترجمةعلالتعديلاتبعضأُدخلت

منها)1(:تعديلا،

mesKing-33.7-34؟ص،سابقمرجع،ناظمد.سلوى(;1 West, Op. Cit., pp6(،ر.

mesKing.,اأه24 West, Op. Cit(2)؟J

.(3 ] bid.,)7p
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41وتطوالقديمالع!دنقد:الذولاالباب

منبدلاَالبدء"فيخلقالرب11؟؟*؟،ول"؟؟*)"؟؟؟6!ا:اتكوينا-

N؟؟116n؟؟*ني N11(الربخلقالبدءافي1ا؟؟+!ا.

وقال11ااإبر؟ولأ؟3أ3دلمحإ؟ييم7!يئلمحعال!نهث؟؟؟656إ**يبم)6211:اتكوين-2

صمالمنث؟؟؟،!،6إ،*ييم11منبدلاًكشبهنا"صورتناعلىالإنسانأعمل:الرب

.11(كشبهناصورتناعلىالإنسانانعمل1?'بر؟!أيهدأ3!؟لا؟!م؟؟!

منبدلاَ"هناكوأبلبلأنزلاهلتَم1ايئ!ايصسسسأص!صبث)11؟؟11:76تكوين3-

.11(هناكونبلبلننزلاهلتم1َانيأ!ادحملثصمح!11؟؟+

فيالأنه1161أنلأ716الإأب؟لمح!فى!يخيه!؟؟،1ب؟؟!اث!+)9471:تكوين4-

3!أ؟؟لأ*؟؟،1فى؟برهابر+1منبدلاَثورَا"وعرقباثورَا!لاغضبهما

.111(ثورَوعرقباإنسانَاقتلاغضبهمافيالأنه1161!أإ6لإ؟ا

بعضفيالسبعينيةالترجمةأسلوبفيكبيرةاختلافاتهناكذلكعنفضلاَ

صموئيلأسفار)مثلحرفيةترجمةَترجمتهتمتمنالأسفارمنفهناكالاشفار.

أسفار)مثلالحرفيةالترجمةمنتمامًاتحررتأسفاروهناك(وحزقيالوالملوك

الترجمةعمليةبأنَالقائلالرأينحوبنايذهبالذيالأمر(؟ودانيالوأيوبالامثال

عامَما)2(.551لحوالياستمرتقدالسبعينيالنصإلىالماسوريالنصمن

:المثالسبيلفعللها،تعرضناالتيالنسخهذهبينكثيرةاختلافاتهناكأنَّكا

ويوافقالماسوري،والنصالسامريالنصبيناختلافآلافستةحوالييوجد

هذهومنمنها)3(.اختلافوتسعمائةألففيالسبعينيالنصالسامريالنص

:الاختلافات

.1175ءلا،6رلهـأفىأ66لهـأرول(1)

.oللأ(2)

.1184ءلا:!للأ(3)
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والثافي(ل9الهص!ونيلسفرجماعلىتطبيقي!اس!)داالقديمالعصدنقد

وستوستمائةألفنوحطوفانإلىآدمخلقمنذالزمنأنَ:الأولالمثال

وأثنتانومائتانألفان:السبعينيالنصوفيالماسوري،النصفيكما،سنةوخمسون

)1(.سنينوسبعوثلاثمائةألفالسامريالنصوفي،سنةوستون

قينانهوأببوشالحأرفكشادبينيوجد:السبعبنيالنصفي:الثانيالمثال

6إيخلأ؟ث!أ+؟؟فلأ7لإيخلأ؟؟3ي!7أأثا،67؟؟؟6نجبأهإ،؟،41-11:ا'تكوين)

إ،؟،.فلأأام؟+1،أ؟76فلأر56أنيأ)فبهأ3!فلأ6،3يريخيهأإفي؟33.أدرأدإ،ةأ؟616

56إفى1،أ؟67فلأدأ!؟لأ؟؟لالأإ56إف!أأفلأفلأفببأ)77؟أأ؟676؟6؟لأ6يخيهألإ؟3لأ

وَلَدَمَابَعْدَسَاموَعَاشَبإ؟6:؟قيإ"أ؟6يخلأ؟566فيأ؟فبهأ؟"إنج!أ؟3.؟رأ+.

وَوَلَدَسَنَهبوَثَلاَثِينَمئاأَرْفَكْشَادُوَعَاتزَ.وَبَنَاتِبَنِينَوَوَلَدَسَنَةٍمِتَةِخَمْ!سَأَرْفَكْشَادَ

وَبَنَاتِ.بَنِينَوَوَلَدَسِنِينَوَثَلاَثَمِيةأَرْبَعَشَالَحَوَلَدَمَابَعْدَأَرْفَكْشَادُوَعَاشَ.شَالَحَ

الماسوريالنصينفيقشِانيوجدولاعَابِرَ".وَوَلَدَسَنَةَثَلاَثِينَشَالَحُوَعَاتزَ

)2(.والسامري

الأإيم!؟،7إ؟3إ؟؟616!غنجيهأإ"يبما؟اا:الماسوريالنصفي:الثالثالمثال

؟؟لأ77بهبهأييمايتيميرأ"أ؟ثب+إ+63؟أ"ليهأأ؟!ل!+؟ألأإ"؟.؟؟)ليهأ"6إبراإبم5!فبأ؟لبما،

أ61؟أأ76نلأ!7)ك!بلإأ6ليأ66؟إلإ،؟،ييمإب!)ثالأ؟6.ايم،ة؟للأأيربألمحإه؟،6؟ه

وَسَبْعُونَوَأَبِيهُووَنَادَابُوَهَارُونُمُوسَىصَعِدَثُمَّ:فيأ+أ7إلأير)61إ7؟)؟6!؟+

الأَزْرَقِالْعَقِبقِمِنَصَنْجَةشِبْهُرِجْلَيْهِوَتَحْتَإِسْرَائِبلَإِلَهَوَرَؤواإِسْرَائِبلَشُبوخِمِنْ

فَرَؤوا.إِسْرَائِيلَبَنِيأَشْرَافِإِلَىيَدَهُيَمُذَلَمْوَلَكِنَّهُ.النقَاورفِيالئَماَءِوَكَذَاتِالشَفافِ

ملاانبشاهدواافلما1:السامريالنصوفي(11-42:9)خروحوَشَرُبوا"وأَكَلواادلهَ

11.وسربواأكلواادله

.7صا،سابقمرجع،الهنديالرحمنخيلبناللهرحمت(1)

.7صا،سابقمرجع،الهنديالرحمنخليلبناللهرحمت)2(
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وت!41القديمالع!دنقد:ل9الألباب

من5،1ا-الفقراتالثلاثينالأصحاجفي،الخروجسفرفي:الرابعالمعال

.السامريالنصمنمحذوفة،الماسوريالنص

فيالربفنزلأ:إ!ميا6إ666؟6إ11الماسوري:النصفي:الخامسالمثال

11.الغمامفيأدلّهملاكوانحدر11:السامريالنصوفي(ه34:)خروج"السحاب

6:إ1666إ،؟لانجبأأ؟!م)أ؟؟؟6إ،؟،11:الماسوريالنصفي:السادسالمثأل

السبعيني:النصوفي2(4:4)خروجاالْتَقَاهُاالزَبَّأَنَائنْزِلِفِيالطَّرِيقِفِيوَحَدَثَ

11.الربملاكالاقاه1

الحجارةهذهتقيمونالأردنتعبروناحين1الماسوريالنصفي:السابعالمثال

وفي4(27:إتثنية"بالكلسوتكلسوما،عيبالجبلفياليومبهاأوصيكمأناالتي

جبلبدل"جرزيمجبلفيبهاموصيكمأناالتيالحجارةافانصبوا1:السامريالنص

)1(.مختلفانجبلانوهما،عيبال

منها)؟(:أخرىاختلافاتهناكذلكعنفضلاَ

الصلاةعليهماإبراهيمإلىاَدمعهدمن(الزمنية)الفترةالأعمارمجموعأنَّورد-

مجموعيبلغالسامريالنصوفي،سنة2(235)يبلغالماسوريالنصفيوالسلام

Y)4الأعمار r T)يبلغالسبعينيالنصوفي،سنة(..OT).سنة

جاءماالبروتستانتيالماسوريالنصعلىالكاثوليكيالسبعينيالنصبهزادمما-

حيث،المديانيةصفورةزوجتهمنموسىأبناءعنالحديثعندالخروجسفرفي

الكاثوليكي،السبعينيالنصانفردثم،موسىابنجرشومولادةالنصانذكر

أبيإلهأنَأجلمن:فقالإليعازر،أسمهودعاثانئا،كلامًاأيضًاوولدت11:فقالط

.201(1 Robert .H Pfeiffer, Op. Cit".)p

.7-77.ص،سابقمرجع،اطنديالرحمنخليلبناللهحمتر2()
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والثافي(الذدلص!ونيلسفرجماعلطتطبيقي!)دااسقالقديمالعصد

الصفيموجودةغيرالفقرةوهذها)1(افرعونيدمنوخلصنيأعانني

الماسوري)2(.

فيالبروتستانتلدىبهالمعترفوالنصالماسوريالنصفيأستيرسفرينتهي

الكاثوليكي،السبعينيالنصفيصفحاتتعحيستمرلكنه3،:ا.الأصحاح

.61:42الأصحاحفيوينتهي

يمتدفيماعشر،الثانيالأصحاحنهايةعندالماسوريالنصفيدإنيالسفرينتهي

يسجلهمالمآخرينأصحاحينليشملالكاثوليكيالسبعينيالنصفيالسفر

،صفحا!ثلاثعلىتربووالتيعزريا،صلاةأيضَاأهملالذي،أاسوريالنص

الأصحاحمن24و23الفقرتينبينفيماالسفر،منالثالثالأصحاحومحلها

الماسوري.النصفيالوارد

الكاثوليكلدىبهاالمعتوفالتوراةنسخةبينالاختلافأوجهومن

معهيبعثأناددّهمنالسلامعليهموسىطلبسياقفيجاءماوالبروتسانت

قالفقد،للأدبمجافئاموسىكلامالماسوريالنصفيجعلنبيَا،هارونأخاه

7:؟ءنجيهأ716إ6لا61؟6؟ف!أ)30"7ثبنلملأ37فيهأ6لم؟6؟66لا!بم6111:للربموسى

11موسىعلىالربغضبفحمى،ترسلمنبيدأرسلالسيد،أيهااستمع

موسىلخطابمحسنةصورةيقدمالكاثوليكيالنصلكن(،1-4:415)خروج

الذيالجمالأدبلكن"،باعثهأنتمنابعثرب،يارحماك11:فيقول،للرب

غضبافاتقدا:فيقوليكملإذ،موسىعلىالسخطحلولدونيمنعلمذكروه

11.موسىعلالرب

.7:222أوللهـأ(1)

.88ص،السابقالمرجع،الهنديالرحمنخليلبناللهرحمت)2(
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وت!ولى4القديمالعصدنقد:ل9الذالب!

:قالوأنه،أيوبادلهنبيعنالمأسوريالنصذكرهماأيضًاالاختلافاتومن

فالص،1'(:91)أيوب"اللهأرىجسديوبدونهذا،جلدييفنىأنوبعد11

تغايرالمعانيوهذه،بجسدهليسلكنادلهسيرىوأنهأيوبجلدفناءعنيتحدث

الأعضاءهذهتلبسأنوبعد11:تقولحيث،الكاثوليكيةالتوراةفيجاءما

وهوالأعضاء،سيلبسبل،يفنىلنفالجلد"ادلهأعاينجسديومن،بجلدي

.متناقضانفالنصانوهكذا،بجسدهولراهادلهسيعاين

قريةأهلقصةعنوالسبعينيالماسوريالنصينفيجأءماأيضًاالاختلافاتومن

منألفخمسينعلىيربومابقتلفعاقبهمالربتابوترؤواالذينشمسبيت

اضرب1:يقولحينالماسوري،النصذلكيذكركما،البائسةالقريةتلكأهل

ألفخمسينالشعبمنوضرب،الربتابوتإلىنظرو!لأنهمسمسبيتأهل

ا)1(.اعظيمةضربةالشعبضربالربلأنَّ،الشعبفناحرجلاَ،وسبعينرجل

منفأنقصوه،السبعينيالنصكتابمضاجعأقضلللقتلىالكبيرالرقمهذالكن

الكاثوليكلدىالمقدسالنصيقولحيث،فقطسخصَاسبعينإلىألفَاخمسين

منوقتل،الربتابوتإلممانظروالأنهمسمس،بيتأهلالربوضرب11

ضربالربلأن،الشعبفناحرجل،ألفخمسينوكانوارجلاَ،سبعينالشعب

....011)2(.العظيمةالضربةهذهالشعبهذا

والسبعينيالماسوريالنصينفيموجودغيروهو،السامريالنصبهزادمما

.(11:اا)تكوين"وماتسنةستمائةسامأيامكل"كانت

قامالحقلفيصاراولما،أخيهلهابيلقابيلوقال11:الماسوريالنصفيجاءوأيضَا

النصيزفيتامًاالنقصجاءوقد،قابيلمقالفيهيذكرولم(4:8)تكوين"قابيل

.6:91لهـاءألا؟ك!(

.الملوكسفرالكاثولبكيةالتوراةفيصموئيلسفريسمىحيثا69:لا!غ؟63!(
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والثافي(الأولص!ونيلسفر؟علطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

إلىنخرجتعالأخيهلهابيلقابيلاوقالا:وفيه،الكاثوليكيوالسبعينيالسامري

ا)1(.االحقلفيصاراولماالحقل

الأصحاحفيالأولالعشرالفقراتالسامريعنالماسوريالنصبهزادومما-

السامريالنصفيالثلاثونالأصحاحبدأوقد،الخروجسفرمنالثلاثين

.11بالفقرة

الفقرتينبينوقعماوالسبعينيالماسوريالنصينعلىالسامريالنصبهزادومما-

هذافيجلستمإنكم:موسىمخاطبَاالرباقال1:وفيها()العددهمنا1-1"

وإلىالعرباء،إلمايليهوماالأمورانيينجبلإلىوهلموافارجعوا،كثيرَا،الجبل

،ولبنانالكنعانيينأرضالبحرسطوإلى،التيمنقبالةوالأسفلالطورأماكن

حلفالتيالأرضورثوافادخلوا،أعطيتكمذاهو،الفراتنهرالأكبرالنهرهـالى

منولخلفكمإياها،سيعطيكمأنهويعقوبوإسحاقإبراهيملاَبائكمالرب

والسبعيني.الماسوريالنصينفيلهأثرلاالنصفهذ!ا)2(ابعدكم

ولاالماسوريالنصفيتوجدولا،34-الفقرتينبينأاخروجفيوقعماومثله-

بل،ابنيإسرائيل:يقولالرب:لفرعونموسىوقال11:وفيه،السبعينيالنص

ابنكسأقتلأناها،تطلقهأنأبيتوأنتليعبدني،ابنيأطلق:لكفقلت،بكري

3(.-ا:9)خروجفيولكن،مثلهوالسبعينيالماسوريالنصوفيا)3(ابكرلي

الذيالدليلوما،ادلهعندمنجاءتالمختلفةالنصوصهذهأي:نقولأنولنا

النصعلىأوالسامريالنصعلىواليهود!)البروتستانتالماسوريالنصيقدم

3010..،(1 Robert .H Pfeiffer, Op.Cit)

.15601:دء6)2(فى

)3(للأءأ+11:7.
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41وتطوالقديمالع!دنقد:لا9الذالباب

هَاتُوأقُل)؟محرفًاوذلكمقدسَاهذافيجعل،والكاثوليكيالأرثوذكسيالسبعيني

!نتُزصَدِقِرنت)1(.إِنبُزهتَ!تم

للتوراةالأصليالنصنسئعيدأنيمكنهل:مهمةتساؤلاتالأمرهذاويطرح

وأنختار؟النصمنصيغةوأي،المختلفةالنصوصهذهبينالجمعخلالمن

لا؟الأصلإلىممكننصأقربيكونعبرينصإلمماالوصولكيف،أخرىبعبارةِ

ومختلف،الماسوريالنص،المقبرالكتابنصوصمختلفإلىالرجوعمنإذَابد

وغير،السبعينيةاليونانيةوالترجمات،السامريةوالتوراة،قمرانكهوفنصوص

اللاتينيةوالترجمات،السريانيةوالزجماتالاَرامية،الترجوموترجمات،السبعينية

كلهاالمقارناتوبهذه،القديمةالأدنىال!ثرقآدابدرأسةمعإلخ،....القديمة

قمناإنحتىولكن.إليهنموذجأقربأو،الأصليالنموذجنستعيدأننستطيع

نوفقأن،النصوصهذهكلجمعنالوفيماإليهنصلأنيمكنمافغايةكلهبذلك

استعادةأننَا،سنةبألفموسىبعدكُتبأيالميلاد،قبلالرابعالقرنإلىيعودلنص

قطعَا.مستحيلفأمرالسلامعليهموسىكتبهالذيالنص

التوراةنقدفيإسلا!هنموزج:حزمابقثالثا:

القديمالعهدنقدتطويرنحوا.لإسلاميةالجهودتاريخفيالمهمةالخطوةكانت

العهدنقداعلم1مؤسسبحقيعدالذي)2(الأندلسيحزمابنالإمأمكتبهفيماتتمثل

علىو"الرد"وادنحلوالأهواءالمللفيالفِصَل11مؤلفاتهفياستعملحيث"،القديم

نصوصفيماحزمابنوأثبت.التاريخيوالنقد،النصيالنقد:منهجي"النغريلةابن

واستخدم.المعروفةالتاريخيةللحقائقومخالفةِ،واستحالةِ،تناقضِمنالقديمالعهد

.111:لبقرةا(1)

.96011هـ/564عامالمتوفىالأندليحزمبنسعيدبنأحمدبنعلىمحمدأبر2()
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الثانجإ(9الأولاص!ونيلسفر؟علطت!بيقي!)دلىاس!القديمالع!دنقد

المبنيةالنصجةالمقارنجاتمناهجوأدق،الفيلولوجيةالمناهجأفضلنقدهفيحزمابن

لبنيأزَختالتيالحديثةالمراجعمنوكثيرٌ.اليومنعرفهاكماوالحسابالمنطقعلى

إلىتشيرأندونحزمابنمنهجاتبعت،بالدراسةالقديمالعهدوتناولتإسرائيل

حزمابنإلىيُشِرلمهـانالذيسبينوزا،كانذلكفيالأسالصيمرجعهالأنَّ؟ذلك

العلموشريكحزمابنتلميذعزراابنإلىأشارأنهإلأَ،مصادرهضمنمبامثرة

والموطن.

ذكربلالمقدلس،الكتابنقدمجالفيلنفسهالريادةسبينوزايَذَعِلموبذلك

عندماالتوراةمضمونفيشكوكهأبدىالذيعزرا،بنأبراهامالمباشرغيرأستاذه

هذهمنموسىببراءةاعترافهجعاىحين،والتثنيةالتكوينلسفريبالشرحتعرض

سفرعلتعليقاتهفيفقالوالاضطهاد،القتللمخافتهوذلكمبهمًا؟غامضاالأسفار

موسىكتبعشر..الاثنىسرتعرفكنتلو...الأردننهروراءافيما1:التثنية

هوذاها...اللهجبلعلىبهسيوحي...الأرضعلىالكنعانيوكان..أيضًا.شريعته

الحقيقةكشفعلىعزراابنيجرؤولم"الحقيقةتعرفحينئذحديد،منسرير،سربره

)1(.مبهمةغامضةِصورةفيفسردها

جيرسونبنوليفي،ميمونابنكتاباتقرأأنهسبينوزاعنالمعروفومن

جبيرولطابنفلسفةإلىالمطالعةفينهمهامتدjشفروط،بنوحسدايعزراوابن

)2(.الصوفية

وغيرهعزرابنأبراهامبأنَّنجزمفإنناحزم،ابنيعرفلمسبينوزاإنَقلناوإذا

وعلمًاسياسةخاصمهمحزمابنلأنَ،المعرفةحقيعرفونهكانواالأندلسيهودمن

فييبدوكماإنسانيًابهموارتبطوصادقهم"،اليهوديالنغريلةابنعلىالرد11كتابهفي

.73-1172لاء،6رل!أ6316رلهـأول(1)

.-188918ص،م7591،بيروت،المعغمحمداللهفتحد.ترجمة،الفلسفةقصة:ديورانتول)2(
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41ت!و9القديمالعصدنقد:الزولالباب

-المللفيالفِصَل11اسمحملتالتيحزمابندراسةوتعد".الحمامةاطوق1كتاب

علىوللتوراةعامبشكللليهوديةنقدهفيالأساسحجرهي"والنحلوالأهواء

محاور:ثلاثةفيهااتبعوقد.خاصنحوِ

:الأولالمعور

فيوالعقلانيالتاريخيالنقد.مسلكالأولالنقد:فيمسلكينحزمابنفيهسلك

الوثائقيالفحصمسلكوالثافي)1(.الخمسةالأسفارفيالواردةالقصصتناوله

يؤكّدوهناعزرا)2(.زمنإلىنونبنيشوععصرمنذللتوراةاليهودتداوللتاريخ

الكتابة.مهنتهكانتعزراأنَحزمابن

الفاني:المعور

إلىالقديمالعهدأسفارباقينسبةصحةمسألةبإيجازحزمابنفيهيبحث

إلىالمنسوبالمزأميروسفريشوعسفرفينقدهحزمابنركَزوقد،التقليديينمؤلفيها

وقد.حزقيالوسفرإشعياء،وسفر،سليمانإلىالمنسوبةالثلاثةوالأسفارداود،

التالية:الحقائقعنالمحورهذأكشف

داود.النبيإلىالمزاميرسفرنسبةعلىاعترضمنأولحزمابنأنَ-

إليهالمنسوبةالثلاثةالأسفارمؤلفهوسليمانبأنَأليهوددعوىكذ!منأولأنه-

القديم.العهدكتابفي

بعدكُتبتقد،القديمالعهدأنبياءإلىالمنسوبةالأسفاربعضإنَقالناقدأولأنه-

..مقالخامسالقرنخلالالمكابيينعصرفيالهيكلبناء

كر،الرأبعالعدد،الرقيةالدرأساتمجلة،التوراةنقدفيحزمابنمنهج:هويديمحمودد.أْحمد(1)

.112-ا2.صم،5991

ثقافية)مجلةالفجصل،مجلةالوراة،لأصفارحزمابننفدلأنجديدةحقائق:قدوريسمير(2)

.64-4صبىه(،م5002ليهيو-فيهـ)يوا624لأولىاجمادى،ياضالر74،3الحدد،(يةشهر
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الثافي(9ل9الذص!ونيلسف!؟عدت!بيقي!)د"س!القديمالعصدنغد

الثالق:المعور

البابلي،كالتلمود،الأحبارتأليففيالوارفىةالأقوالبعضحزمابنانتقدوفيه

اليهودنقلالذينالأحبارأنَعلىالاستدلالهوذلكمنحزمابنغرضوكان

فيوالشك،عنهمالثقةرفع..حزمإبنحسب..ويجبكفارَا""كانوا،دينهمعنهم

)1(.والتبديلالتحريفمنسليمًاالتوراةنصعلىأمانتهم

وتاريخالكونبتاريختتعلقمخحلفةتوراتيةقضايافيحزمابنوجادلناظرلقد

لاماونسبة،عنهمالحديثفيالوأقعللخلطبالنقذوتعرضالأنبياء،وتاريخالبشر

موسىأيامإسرائيلبنيوانحراف،العقليوافقلابهـاادثهفيوالقولبهم،يليق

)2(.التوراتيالنصفيالواقعوالتغيير،وبعده

وجهعلىالقديموالعهد،عامبشكلٍالمقدسللكتابحزمابننقداستحقلقد

الإسرائجايةالجاحشةبينهمومن،الأجانبالباحثينعندواسعَااهتمامَا،الخصوص

الذيالنقدأنشكالا1:قالتالتي(Hava-LazarusYafeh)يافهلازاروسحفا

الكتبفيلهامثيللامتكاملةدراسةيُعدالمقدسالكتابمتنحزمابنبهخصَّ

ا)3(.االوسطىالقرونفيالإسلامية

أقطابإلىالمفسرينمنبدءأ،المسلمينعلماءبأنَقلناإذاالحقيقةعننبعدولا

فيالنظربابفيالأندلسليهودأساتذةكانواكلهم،والفلسفةالكلامعلوم

ويمكن.والأصوليةوالبلاغيةاللغويةوبالأدوات،العقلبعينالدينيةالنصوص

النصوصفهمفيالنظرأعادتميمونابنبوزنيهوديةشخصياتإنَّالقول

لمهؤلاءمنهجأنَّغير.الأندلسفيالكلامعلماءبمناهجتأثرهمإلىنظزا،الدينية

.4-489ص،السابقالمرجع(1)

.441-12صا،سابقمرجع،التوراةنقدفيحزمابنمنهج:هويديمحمودأحمدد.()2

.4هص،السابقالمرجع،قدوريسمير)3(
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وت!وا!القديمالع!دنقد:ل9الأالباب

رفضهمعلىيدلماوهذا،النصوصتأويلاثروإنما،النصفيليشككبعيذايذهب

حزمابنبعدالتورإةنقدأقطابمناعتبروأولذلك؟النصيبظاهرهاالتوراةلمنطق

عزرا.بنأبراهاموقبل

ابنمنهجأعتمدلأنه؟المقدسةالنصوصنقادمنغيرهعنعزراابنويختلف

هذاوفيتأويلها.إلىيلجأولمصراحةَالنصوصلنقدتعرضالذيالأندلصي،حزم

يتخذلمالأخيرينهذيننقدلأنَولسبينوزأ،عزرابنلأبراهامأستاذَاحزمابنكلان

المختلفة،تناقضاتهفيينظرأخذولكنه،القديمالعهدمبهماتلحلمنهجَاالتأويل

ويبرز،اللغةومستوىوالتواريخالأحداثفيالواقعصدقمعتوافقهعدمويناقنز

السماء.رسالةفيجاءماحقيقة،النصوصعلىأدخلهبما،أَخفىالذيالإنسانعمل

بعضاستعملتإذاأوسياقها،عنخرجتإذاالتياللغةمفاهيميناقشانكانابل

صدقهوفلا،الحقيقيالمقصودعنكليةَالمعنىتحول،مرادفاتأنهاعلىالكلمات

المجاز.منضربهوولاالعبارةبدلالة
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لث!فالئأنجإإ

القديمالعهدنقداتجاهاق
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إلمضكُب!د!وَّل

النصىالفقدمدرسة

لتهيد

وطبيعةأصليدرسالقديمالعهدنقداتجاهاتمنالفرعذلنبهوالنصيالقد

الأشكالدراسةخلالمنالحاليةصورتهفيتحقيقهبغرضالقديمالعهدنص

الأصليةالأشكالمختلفبينوالعلاقة،عليهطرأتالتيوالتغيراتله،الأصلية

خلالمنلهمختلفةقراءاتوجودإلىأدَتالتيالأسبابعلىوالوقوف،للنص

بدراسةالنصيالنقديهتمكمابينها)1(.فيماوالاختلافالتشابهوتقييم،النصيةالشواهد

منمصدر،منأكثر!االقديمالعهدلنصاستخدامهاتئَمالتي،المختلفةالمفردات

القديمللعهدالحاليالنصكانولما)2(.الأصليللنصصورةأقربإلىالوصولأجل

عصرإلىووصولاًالكتبةمرحلةمنبدءَااليهود-منكثيرةأجيالنتاجهو

أبرزها،المشكلاتمنكثيرِعلىتشهدالنهائيةصورتهجاءتفقدالماسوريين-

وتنبع.مراحلهنحتلفياوضبطهوكتابتهتدوينهبعمليةالمرتبطةالنصيةالمشكلات

إلىالأقربأو،الصحيحبالنصالخروجمسؤوليةيتحملكونهفيالنصيالنقدأهمية

وأالناسخكان،وخللعيوبمنبهلحقمماالحأليالنصوتنقية،الأصليالنص

حدوثها)3(.فيمباشرَاسببَا،الناقل

,theHebrew Bible, Second Revised Edition1)أ Emanuel057+ Textual Criticism)o
.n Gorcum,,1002 1pلأtgeverij VأFortress Press, U

(2 John .H Hayes, Carl .R Holladay, Biblical Exegesis, Abeginners Handbook,Revised)
.Edition,London, Westminster John Knox Press,,879134-33p

(3.Emanuel،57! Op. Cit,Ibid)
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والثافي(الزولص!ونيلسف!جماعلىت!بيقي!)دلماس!القديمالعصدنقر

11Lowerأو"الأدنىالنقد11اسممذنصيالقداتجاهعلىالعلماءويطلق

Criticism"تاريخيًاالدينيةالنصوصدراسةفيالتاليةالخطوةعنلتمييزهوذلكا

11Higherأو"الاعلىلنقد111اسمعليهايطلقونوالتيوأدبيَا، Criticism'.)1(ا

حدوثإلىأدَّىمماالأصليشكلهعنالقديمللعهدالعبريالنصتغيرلقد

الأصليللنصتقريبيةصورةبناءنعيدلكيالمهممنفإنهلذلكالض؟فيخللِ

النسخعلىنتعرفأنأخطاءمنالحاليالنصفيماوتصحيح،القديمللعهد

تختلفالتي،النصيةبالشواهدتُعرفوالتيبها،المتعلقةوالمشكلاتالأخرى

هذهمقارنةمهمةيجعلالذبطالأمرقليلاَ،أوكثيرًاالأخرىعنمنهاالواحدة

فيومركزيةرئيسيةمكانةَتحتلبينهافيماالنصيةالاختلافاتوتحليلالنصيةالثواهد

بلالنرجمة،مجردعلىالمترجمدوريقتصرلاكثيرةأحيانففي)2(.النصيالنقدعملية

قناعاتهللنصترجمتهتعكسوقدبل،ذاتهالوقتفيالنصتفسيربمهمةيقومقدإنه

نأالنصدالناقدإكبالنسبةالمهممنلذلك؟الدينيةنظرهووجهة،وثقافته،الخاصة

المترجمجانبمنإسهامًايعدوما،الأصليالنصعنمأخوذهومابينيميز

جانبه.منللنصكتفسير

وتاريخالنصدالنقدمدرسةبتاريخالفصلهذاخلالالدراسةستعنىثمَّومن

المت!علقةوالمشكلاتوأدواتها،النصيالنقدمدرسةومنهجوترجماتهالقديمالعهدنسخ

بها.

لفصىاالفق!ملرسةتا!:أولأ

الباحثيجد،النصيالنقدمدرسةتاريخترصدالتيالدراساتانعدامإلىنظرًا

متى:شاكلةعلىأسئلةعنإجاباتإلىالوصولطفيصعوبةًالقديمالعهدنقدمجالفي

.eBoadt, Op. Cit.,96pشأ(1Lawren)
.(2 Emanuel Tov, Op. Cit.,)2p
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!قديمالعصدنقداتجاهاتا:الثافيالباب

فيالنصدالنقدتطوروهل؟المستخدمةوالأدواتالمنهجكانوكيف؟النصيالنمَدبدأ

النقدمدرسةتاريخهوف!ا؟القديمةالدرإساتفيقبلذيعنالحديثالعصر

القديم؟العهدنقدفيإلاتجاههذ!تطويرفيدورهموماروإدها؟همومن؟النصي

معلوماتبوجوديجزمأنالقديمالعهدنقدمجالفيالباحثينمنأحديستطيعلا

بينخصوضا،المقدسةالأسفاربهاونُشرتكُتبتالتيالطريقةعنويقينيةمؤكدة

باروخوتعيينإرميا،سفرفيالواردإرمياالنبينموذجولكن.اليهوديةالأوساط

الشعبعلىيقرأعنهكمتحدثذلكبعدويعينه،عليهيمليهمايكتبلهكاتبَاليكون

ذلك:عنلمحةيعطينا،نبوءاتهبعض

6؟6؟+أ)ثالإ+6لإبا؟فيهأ؟لأ؟لا؟ه6:إ666؟اير6برث!؟6؟هإلأالم؟117

يره؟6؟فلأ؟؟"بررلإ6؟نجيهأ6!؟إ؟؟؟"ييمافى؟؟؟ألإ؟ي!؟فيهأ!مهلإ؟؟إ"3؟؟66ف!بهأفي

67ألا666لإ7إ؟+يرنبهأ)67إ7؟؟6+؟+3+؟6إنيأ!ليما؟!إ،لأإفلأ)+!6بيهألإه

ليتسمعوالمإن:الربقالهكذالهموتقول؟ك!؟3)1(:،أ"13إ؟يرا؟؟6؟؟أ

الذينالأنبياءعبيديكلاملتسمعواأمامكمجعلتهاالتيشريعتيقيلتسلكوا

شيلوإحمثلالبيتهذاأجعلتسمعوافلمإياهمومرسلاًمبكرَاإليكمأناأرسلتهم

النموذجهذالنايبينأنفيمكن"الأرضشعو!كلعللعنةأجعلهاالمدينةوهذه

ولكن،بهمالخاصونكتبتهملديهمكانالأنبياءأوالمقدسالكتابمؤلفيأنَ

.العادةهذهبعموميةالجزمأحديستطيعلا

إلىبالنسبةالأقلعلىالبدأية،فيمكتوبًاالعبريالمقدسالنصيكنلمإذن

يقومونكانواالذين،الكتبةعلىالنصوصبإملاءيقومونإلائبياءكانبلالأنبياء،

تشكلأنهاعلىالمرحلةهذهإلىننظرأنويمكن.النصوصهذهبتدوينبدورهم

إلىالحالبطبيعةالاحتمالهذاويجرنا.المقدسالنصتدوينفيالأولىالمرحلة

.26:6-664ء166(1)
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الثافي(8ل9!أصمهوليلسفرجماعلطتطببقي!)د"س!القديمالعصدنقد

نراهاالتيبالصورةمغتوبَايكنلمالمرحلةههـ"فيحتىالمقدسالنصبأنَالافتراض

وجهعلالقديموالعهدعام،بشكلِالمقدسالكتابطبعاتمختلففياليوم

رأيلانجدالميلاديالثالثالقرنففيما،نوعاق!ي!ايُعدالافتراضوهذا.الخصوص

"إنَّ:يقول(JuliusAfricanus)أفريكانوسويوليوس(Origen)أوريجنمنلكلِ

لديناهيعماماحدِإلىتختلفالقديمللعهدالعبريالنصبهاكُتبالتياللغة

أنَّعلىأكدابلقوليهما،فيالحدهذاعندوأفريكانوسأوريجنيقفولما)1(.االيوم

الذيالرأيوهو،السامريالنصإلىتعودالقديمللعهدالاْصليللنصصورةأقدم

.(التلمود)2علماءكبأرمعهاتفق

وجهعلىالقديموالعهدعام،بشكلِالمقدسللكتابنقديةدراسةوأقدم

مستغلاَ،الميلاديالثالثالقرنفيأوريجنبهاقامالتيالدراسةتلكهي،الخصوص

تصويباتهفيالأساسهولديهالعبريالنصليصبح،العبريةباللغةمعرفتهذلكفي

بالنصأشبهأوريجنبهاقامالتيالنقديةالدراسةوكانت.السبعينيةالترجمةنصعلى

Bibliaبمعروفةوأصبحتلغاتعدةمنالمؤلف Hexpalaالمقدسالكتاب11أي

العمود.أعمدةإلىمقسمَاكاملاًالقديمالعهدأوريجنعملضما)3(.اأعمدةستةفي

بحرَوفالعبريةالكلماتوضعالثانيالعمودوفي،العبريةباللغةمكتوبالاول

العمودفيووضع.العبريللنصيونانيةترجمةعلىالثالثالعموداستملبينما،يونانية

فيوالحريةبالتصرفتتسمأدبيةترجمةوهي،القديمللعهدأخرىيونانيةترجمةَالرابع

علىبناءَالسبعينيةللترجمةالمعدلالنصعلىاستملفقدالخامسالعمودأفَا.الترجمة

(1 John Scott Porter, Principles of Textual Criticism: with their Application to theOld)
.and New Testament, Belfast, London, Contributor Simms and McIntyre,,184843p

.(2 Ibid.,)44p

(3 Herbert Marsh, Lectures on the Criticism and Interpretation of the Bible,New)
Edition, Revised and Corrected, Cambridge, Printed by .JSmith,,1828,57p Emanuel

.Tov,Op. Cit.,16p
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القديمالع!دنقداتجاهات:الثافيالباب

لقد)1(.متأخرةيونانيةأخرىترجمةَليضمالسادسالعموديأتيوأخيرَا،العبريالنص

هذابنتيجةليخرجعامَا،وعشرينثمانيةحواليالعملهذاإعدادفيأوريجناستغرق

Theعليهأطلقمُعدلجديدسبعينينصٍفيالمتمثلةالعمل Hexapalarian Text

Theعليهأُطلقوالذي،عصرهقبلالسبعينيةالترجمةنصعنلتمييزه

ntehexapalarian.)2(ول

أوريجن،بهقامالذيالعملهذاقيمةحولالحديثالعصرفيِالعلماءانقسموقد-

النصيالنقدمجالفيمحاولةأولبحقهوأوريجنبهقامماأنٌعلىيتفقالجميعأنَإلآَ

العهدأوالقديمالعهدنصوصسواء،الدينيةالنصوصوتنقيحتصحيحإلىيهدف

الجديد.

تحدثفقدالحد،هذاعندالقديمالعهدنصنقدفيقدي!االعلماءجهودتقفولم

يتسحاقالربياقال1:فيقول،النصنقدمجالفياليهودعلماءبعضجهودعنالتلمود

مكتوبة،وليستالمقروءةوالكلمات،الحذفمنبهامواقوما،الكعبةقراءةإنَّ

ا)3(.سيناءاجبلفيموسىمنبتكليفجميعهاتمت،مقروءةولبستالمكتوبةوالكلمات

علىالقداسةروحإضفاءمحاولةكونهمجرديتجاوزلاالتلمودقالهماولكن

لضبطمنهممحاولةفي؟القديمالعهدنصعلاليهودعلماءأدخلهاالتيالتعديلات

علماءوضعهاالتيوالحلولالنصمشكلاتأنَهناالمهمولكن.وقوننتهالنص

لذلك؟القديمةالمرحلةهذهفيالبعضبالسغلت،توفيقيةجهودوجميعهااليهود،

John)بورترسكوتجونأبداهالذيالرأيمعأتفقفإنني ScottPorter)فيهوقال

مكتوبأومكتوبولي!مقروءمنالمقدسالنصعلىاليهودعلماءأدخلهماكلإنَ

العلماءأدخلهانقديةاجتهاداتوضبطها،والفقراتالكلماتوتقسيممقروء،وليس

.(1 Herbert Marsh, Op. Cit.,)06-57p

(2.Ibid, Op. Cit.,)61p
.(3 John Scott? Porter, Op. Cit.,)51p
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الثافي(9الذ!لص!وليلسفا!علطتطبيقئ)دلماللم!!قديمالعصدفقد

علماءجانبمنالنقديةالاجتهاداتهذهعنتفصيلاَوسنتحدث)1(.النصعلى

بعد.فيماالماسوريالنصعنحديثناعنداليهود

العلماءبدأقصير،بوقتالإصلاحعصرقبلأوروبا،فيالعلمحركةإحياءومع

هذهأولىوكانت،الأصليةلغتهافيالقديمالعهدنصوصدراسةفيالمسيحيون

أوردفقد)2(.جيروميدعل،الأولالبابمنالثانيالفصلفيذكرناكما،المحاولات

النصفيكلماتمقارنةعلىتركزالتيالملاحظاتمنالعديدتفسيراتهفيجيروم

)3(.واللاتينيةاليونانيةالترجمتينفييقابلهاوماالعبري

القرنقبليبدأفلمالنصيةالشواهدمختلفبينللعلاقةالنقديالبحثأقَا

عنوانتحت(J.Morinus)مورينوس.جدراسةفجاءت،الميلاديعشرالسابع

"Exercitationum Biblicarum de Hebraei textus Sinceritate libri

o11لما dعامبارشىفيالأولمماطبعتهاصدرتوالتيerr،الثانيةطبعتهاجاءتثمام

L.)كابيلوسل.دراسةوظهرتام.066عامفي Cappellus)عنوانتحت

"Critics Sacra"القسويأتي.م5165عامباريسفيالأولىظبعتهاصدرتوالتيا

جعلتهالتي،القديمللعهدالنقديةبدراسته34!"،ن!(3)ولهولأسيمونريتشارد

،الخصوصوجهعلالقديموالعهدعام،بشكلِالممَدسالكتابنقدروادمنرائدَا

HistoireCritique"اعنوانتحملوالتي du VieuxTestament"فيوصدرتا

دراسةبحقالدراسةهذهوتعدام)4(.685عامروترداموفيام068عامباربس

وتتكون.القديمالعهدمجالفيخصوصَا،المقدسالكتابتاريخمجالفيللغايةمهمة

للنصالنقديالتاريخيتناولالأولالجزءأجزاء:ثلاثةمنلسيمونالنقديةالدراسة

فيهفيتناولالثالثالجزءأفَا،لل!رجماتالنقديالتاريخالثانيالجزءويتناول،العبري

(1.Ibid.,)52p
.r,Op. Cit., 44p!2)س Robert .HPfeiff)

.nuelTov, Op. Cit.,16pا(3Em)
(4.John Scott Porter, Op. Cit.,,62p Herbert Marsh, Op. Cit.,)05p
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القديمالع!دنقداتجاه!:الثافيالباب

سيمونلريتشاردالنقديةالدراسةجاءتوقد)1(.القديمالعهدلتفسيرالنقديالتاريخ

شرسةَمعارضةًيلقى،المقدسالك!ابوخصوصَا،الدينيةالنصوصنقدكانفنرةفي

المسيحية.المحافلجانبمن

بعدنقديةدراسةأهمثانيالقديمللعهدأيشهورنمقدمةتعتبرالسياقهذاوفي

قسمين:إلىأيشهورندراسةانقسمتوقدفرنسا.فيسيمونريتشارددراسةظهور

القسموشناول،القديمالعهدمصادرلفهمالضروريةالنقدأدواتعليشتملالأول

)2(.القديمالعهدأسفارمنسفرلكلمدخلاَالثاني

الدراساتمنالعديدظهرتالميلاديعشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفوفي

،المثالسبيلعلى،3الدراساتهذهومن.القديمالعهدنصعلىركزتالتي،الرائعة

تعرضواالذينأشهرمنيعتبرالذي?(Kennicott)كينيكوتبهاقامالتيالدراسة

مصحوئاالقديمالعهدكتاببنشركينيكوتقامفقد.القديمالعهدنصلتارلخ

فيسامريَاعبرَيانصًاعشروسبعة،عبرينصستمائةمنأكثروجمع،مختلفةبقراءات

تعرضكما.صفحةكلنهايةفيالمختلفةالقراءاتبوضعوقام.الدراسةهذه

)3(.الحاخاميةالمؤلفاتومختلفالتلمودفيظهرتالتيالاختلافاتإلىكينيكوت

كتابإلىليضيف(J.BdeRossi.)روسد.دي.بجالبروفيسورذلكبعديأقي

مجلداتأربعةفيوذلكللغايةمهمةإضافأتكينيكوت،نشرهالذى،القديمالعهد

4(1 VA-عنوانحملتم(1787م"Variee Lectiones Veteris Testamenti"

للنصصحيحةصورةأكثرإلىالوصولسبيلفيمتكاملةنقديةَمنظومةَليكون

)1(.المقدسالعبري

.(1 Herbert Marsh, Op. Cit.,)05p

،(2 Ibid.,)51p
.(3 John Scott Porter, Op. Cit.,)63p

64-63.(4 John Scott Porter, Op. Cit،.)p
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الثافي(9!زولصع!وليلسف!جماعدتطبيقيهاس!)داالقديمالعصدنقد

801عاموفي Aجيراردالدكتوريأقيم(Gerard)أبيردينجامعةفيالا"ستاذ

11Anعنوانتحتالمقدسالكتابنقدمبادئعنالمهمةدراستهوينشر Attempt to

Rul" es of Sacred Criticism to a!دةإreduce the General Principles

(1regularsystem).

القديمالعهدوترجماتنسخ:ثانيا

القيامهيمانصٍموثوقيةمنالتحقّقنحوالنصسللناقدالأولىالخطوةكانتإذا

بعضهامعمقارنتهاعلىوالاعتماد،القديمةالمختلفةالنصوصمنالأدلةبجمع

منفإنه،الأصليةصورتهفيالنصإلىالأقرببالصورةللخروجمحاولةفيالبعض

النصيالنقديستقيملاالتي،القديمالعهدوترجماتنسخأهمهنانتناولأنالمهم

لها.التعرضبدون

الماسوريماالنص

القديمالعهدلأنَ؟القديمللعهدالعبريالنصعلىتُطلقالتيالتسميةتلكهي

اليهودعلماءقامفقدبالماسورا)2(.المعروفةالنصيةالتقاليدعلىيقومالحالسِةصورتهفي

هـادخال،المقدسةالنصوصنسخبجمعالماسوريونعليهمأُطلقالذينالقدامى

هذافيبهقامواماأول.خاطئةصورةِعلىأنهلهمبداماعاسوالتصويباتالتعديلات

النص،ضبطأجلمنالحركاتأدخلواكما،فقراتإلىالأسفارتقسسِمالصدد

التغييرتمييزمنيتمكنواحتىبها،الخاصالنبركلمةِبكلفألحقواالنبر،نظامووضعوا

والحروفوالكلماتالفقراتبإحصاءالماسوريونقامكما.للصوتالمناسب

فيالوسطىالفقرةملاحظةمع،المختلفةالأسفارمنسفربكلالخاصةوالأقسام

(1,Herbert Marsh, Op. Cit.,!52p
.ment!أ!اأ6ع An Introduction to theلمة,n The Text of the Old Test2)أ Ernst Wurthwe)

.translatedby: Erroll .F Rhodes, Grand Rapids, C4 mbridge,يعHebraic

01555991,,Wm..BEerdmans Publishing Co
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القديمالع!دنقداتجل!لت:الثافيالباب

)الماسورابعُرفماوهوالحالاتبعضلفيالوسطىالكلمةوملاحظةمنها،كل

إ)1(.النهائيةالكبرى

فيذلكبعدتسجيلهاتتمَولكن،منفصلكتابٍفيالبدايةفيالماسوراشجلتلقد

وأسفلأعلىفيكاملةَكتابتهاالمعتادمنأصبحولطولها،المقدسةالنصوصهامش

التيالمقدسالكتابنسخفيالماسوريللعملكاملن!ثرأولوجاء)2(.الصفحة

Ben)سيمونوبن(Buxtorf)وبوكستورف(Bomberg)بومبرجأعدها:

(3)Simeon).

عليهاطلقالذيالعملذلكالماسوريالعملفيالنصيالنقدملامحأهمومن

وجاء.القديمالعهدطبعاتهواصشمعظمفيظهروالذيوالمقروء،المكتوب

أخطاءيعتبرونهماتصحيحبقصدالماسوريينجانبمنالنقديةالأداةهذهاستخدام

وفي،وملاءمةدقةأكثربأخرىكلماتاستبدالبقصدأخرىحالاتوفيالقواعد،في

سياقفيتُستخدمالتيأوالظهور،نادرةللكلماتتفسيرإعطاءبقصدأخرىحالات

فيهاتوجدالتيالمراتعددإلىالإشارةأيضَاالماسوريونينسَولم)4(.مألوفغير

والحروفالمنطوقةالحروفإلىوالإشارة،فقرةكلونهايةووسطبدايةفيذاتهاالكلمة

العهدنهايةفيالماسوراتعطيناكما.والمعطلةوالناقصةالمعكوسةوالحروف،الساكنة

حتىالقديمالعهدبدايةمنحرفكلفيهاظهرالتيالمراتعددالعبريالقديم

وضعوهاالتيالتعليقاتللماسوريينتُحسبالتيالمهمةالنقديةالملامحومن(.)ْنهايته

Small"عليهاأطلقواوالتيالصفحةجانبيعلى Masorah, MasorahParva"وأا

(1,John Scott Porter, Op. Cit.,)53p
(2.John Scott. Porter, Op. Cit.,)53p

540.3,( Ibid)
.(4Ibid)

(5 Ibid.,)1-55p
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والثافي(ذولص!وليلسفايماعلطت!بيقيه)داالسصالقديمالعصدنقد

وتعرفالصفحةمنوالسنل!العلويالجززتيفيوضعوهاالتيالتعليقات

Large!+!!7ااسمبا Masorah, Masora"1)ا،.

الأساسيالنصركونهإلىالدراسةهذهإلىبالنسبةالماسوريالنصأهميةوترجع

العبريةباللغةسواءالقديمةوالنصوصبالنسخومقارنتهالقديمللعهدالنصيالنقدفي

:11BHKنجسخةبالاستعانةوذلك،اليونانيةأوالآراميةأو Biblia Hebraica by

RudolfKittel"1نسخةأوا"BHS:Biblia HebraicaStuttgartensia"وسنعتمد.ا

النسخةهذهفيالماسوريللنمريُرمزحيث،الثانيةالنسخةعلىالدراسةهذه!

.(Mلا)بالرمز

الموجودةالمخطوطةهيالمقدسللكتابعبريةمخطوطةأقدمأنَبالذكروجدير

11Theباسمتُعرفوالتيبترسبرجسانتفيالعامةالمكتبةفيالاَن Codex

Leningradensis"ب"تُعرفالحاليالوقتفىِأصبحتولكنهااCodex

tanusْاPetropol".القاهرةفيم8551عامإلىيعودالمخطوطةهذهتارلخإنَهـلُقالا،

غالبيةعليهاعتمدتالذيالأساسوتعتبرحالتها،حيثمنمخطوطةأفضلأنهاكما

)2(.القديمللعهدالعلميةالطبعات

الساصربةالتوراةنص

ولا.السبيبعدمايهوديةتاريخفيمهمَاحدثًااليهودعنالسامريينانفصالكان

يذهبمنفهناك.القدسعننهائيَاالسامريونانفصلمتىالدقةمننحوِعلىيُعرف

هناكولكنتدريجي.نحوٍعلىالميلادقبلالرابعالقرنفيالانفصال!حدوثإلمما

عصرقبلالانفصالهذاحدوثالممكنغيرمنتجعلحديثةدراسات

؟134ص،سابقمرجع،هويديمحمودد.أحمدتحنخليفةد.محمد(1)

.ChristophLevin, Op. Cit., 7p

(2.Christoph Levin, Op. Cit.,)6-5p
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القديمالع!دنقداتجاهات:الثافيالباب

تُجمعتكافىالتىِ،الخاصةتوراتهمطمكانتنابلسإكذهابهموعندالحشمونيين)1(.

)2(.عبريةبلغةالأصلىِللنصتنقيحيةنسخةًكانتأنهاعلىالاَراءمعظم

اكتشافوعند.ام616عامدمشقفيللتوراةالسامريالنصاكتشافتتَملقد

هذاولكن.للتوراةالأصليالنصمنبالاقترابالتفاؤلازدادللتوراةالسامريالنص

جزنيومرحكمفقد،القديمالعهدنقدمجالفيالعلميةالأوساطيَسُدلمالتفاؤل

(usْاlhelm GesenْاW)أغرإضإلىبالنسبةسيئبأنهللتوراةالسامريالنصعلى

الماسوريللنصمنقحةنسخةمجردأنهعننتحدثعندماخصوضا،النصيالناقد

إلىبالنسبةللتوراةالسامريالنصأهميةينفيلاذلكولكن.الأصليللنصوليس

للتوراةالسامريالنصأنَخصوصَا،القديمللعهدالنصيالنقدمجالفيباحثأي

عدذاإنَّوحقًاموضعَا)3(.آلافستةحواليفيللتوراةالماسوريالنصعنيختلف

إختلافاتمجردللتوراةالسامريوالنصالماسوريالنصبينالاختلافاتمنهائلاَ

النص،معنىعلىتؤثرلاالتيال!ديةالاختلافاتمنالعديدجانبإلى،إملائية

والنصللتوراةالسامريالنصبيننجدهالذيالاتفاقذلكهوالمهمولكن

للتورإة.النصيةالدراسةفيللغايةالمهمالأمروهو،موضع0591حواليفيالسبعيني

النصمعأيضًايتفقالجديدالعهدأنَعامبشكلٍالمقدسللكتابالدارسويلاحظ

32،،74:الرسلأعمالمثلالماسوريالنصمقابلفيالفقراتبعضفيالسامري

الذيالسبعيميالنصعلىيعتمدالجديدالعهدنصأنَّذلكفيالسببيكونودد

للتوراةالسامريالنصأنَكما)4(.المواضعهذهفيالسامريالنصمعماحدإلىيتفق

علىيجبذلكمعولكن.النطقحيثمنمبكرةبتقاليدمنهجزءِفييحتفظيزاللا

يتلاءمبماجاءتللتوراةالسامريالنصفيالاختلافاتبعضأنَّيراعيأنالباحث

1،.كم.5 ( Ernst Wurthwein, Op. Cit)

(2.John Scott Porter, Op. Cit.,)96p
.nst Wurthwein, Op. Cit., 46pء(3Er)

.(4 Ernst Wurlhwein, Op. Cit.,)46p
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والثافي(لذولصهولدلسفل!عدت!يقبن)داالس!القريمالعصدنقد

جرزيمجبلبإبرازالاهتماممثلللى!امريين،الدينيةوالقناعاتالاهتماماتمع

)!(.عيبالجبلمقابلفي4(27:)تثنية

أنَكما،ولندنباريسفيظهرتللتوراةالسامريللنصحديثةطبعةأولإنَ

AugustVon))1491(جالفونأوجستحررهانقديةَطبعةَهناك Gall-م

متأخرةحقبةإلىتعودمخطوطاتعلىاعتمدنحتارَانصَاالطبعةهذهتقدمام(189

بتحريرهاقامالسامريللنصأخرىنقديةَطبعةَهناكأنَكما.الوسطىالعصورمن

.'`((F.PerezCastro)كاستروبيريز

قمرانكهو!مغطو!أت

القديم،للعهدالنصيالنقدفيبالغةأهميةذاتقمرانكهوتنحطوطاتتعتبر

أسفارلبعضقديمةمخطوطاتمنالعديدتضمنتالمخطوطاتتلكأنَخصوصَا

قمرانكهوففيمبعثرةالقديمالعهدنصوصعلىالعثورتئَموقد.القديمالعهد

التالي:النحوعلىعسْرالأحد

نحطوطة.عشرةسبع:(1)رقمكهف-

مخطوطة.عشرةئماني:)2(رقمكهف-

.مخطوطاتثلاث:(r)رقمكهف-

مخطوطة.وثلاثونوسبعمائة:(4)رقمكهف-

.مخطوطاتسبع:)5(رقمكهف-

.مخطوطاتسبع:)6(رقمكهف-

.واحدةمخطوطة:(V)رقمكهف-

(7.Christoph Levin, Op. Cit.,)8p
(2.Ernst Wurthwein, Op. Cit.,)47p
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القديمالع!دنقداتجاهات:الثافيالباب

.مخطوطتان:)8(رقمكهف-

نحطوطات.عشر:(11)رقمكهف-

سفرفيعدافيماالقديمالعهدأسفارجميعلتشملالمخطوطاتهذهوتنوعت

لسفرنحطوطة(و)17،التكوينلسفرنحطوطة(1)5:التاليالنحوعلىونحمياأستير

و)92(العدد،لسفرمخطوطاتو)8(،اللاويينلسفرمخطوطةو)13(،الخروج

(4و)،القضاةلسفرنحطوطاتو)3(،يشوعلسفرونحطوطتان،الثنيةلسفرمخطوطة

الأولالملوكلسفريمخطوطاتو)3(،والثانيالأولصموئيللسفرينحطوطات

مخطوطاتو)6(إرميا،لسفرمخطوطاتو)6(إشعياء،لسفرمخطوطة2(1و)،والثاني

لسفرنحطوطةو)36(عشر،الاثنىالأنبياءلسفرمخطوطات(Aو)حزقيالط،لسفر

مخطوطاتو)4(،أيوبلسفرنحطوطاتو)4(،الأمثالطلسفرونحطوطتانالمزامير،

،دانياللسفرمخطوطاتو)8(روت،لسفرمخطوطاتو)4(الأناشيد،نشيدلسفر

عليهاالعثورتثَمالتيالمقدسةالنصوصمحصلةتيلغعزرا)1(.لسفرواحدةومخطوطة

08()0إجماليمن،القديمالعهدتخصمخطوطة)202(حواليقمرانكهوففي

.قمرانكهوففيمخطوطاتمنعليهعُثرماكلهيمخطوطة

هيالمزاميربسفرالخاصةالمخطوطاتأنَالسابقةالأعدادخلالمنونلاحظ

ثم،التثنيةسفرمخطوطاتيليها،قمرانكهوفمخطوطاتبينحضورَاالأكثر

Eleazarاkْ)سوكينكإليعحزرويعتبرإشعياء.سفرمخطوطات Suken)منأولهو

جماعاتثلاثأقدمأحد،الأسينيينوطائفةقمرانكهوفنحطوطاتبينالعلاقةأبرز

)2(.لأسينيونواوالصدوقيونالفريسيون:يهودية

(1,James .C Vanderkam, The Dead Sea Scrolls Today, Grand Rapids,Michigan)
.WM..B Eerdmans Publishing. Co,499131-03P

؟913صصابق،مرجع،هويديمحمودد.أحمدحسن،خليفةد.محمد)2(

.6 ,m Op. Cit".01!71-72بمp+"حmes .C V aكا
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والثافي(!ذولص!وليلسفرجماعلطتطبيقي!)د"سصالقديمالع!دنقد

منهاأربع،قمراننصوصمنمجموعاتخمصعنتوفإيمانويلتحدثلقد

كهوفنحطوطاتاكتشافقبلعنهاشيئًايعرفونالعلماءيكنلم(3،45،)1،

)1(:قمران

نحطوطاتمن%25النصوصهذهتمثل:قمرانوأسلوبطابعحملتنصوص-9

عديدةأخطاءوجودإلىالمخطوطاتهذهوتميل.القديمبالعهدالخاصةقمران

.وتصويبات

قمرانمخطوطاتمن4%5حواليتمثل:الأولىصورتهافيماسورلةنصوص2-

الماسوريالنصفيالصوامتمعتتشابهالنصوصوهذه.القديمبالعهداتعلقة

المتأخر.

كهوفمخطوطاتمن%5حواليالمجموعةهذهتمثل:السامريةالنصوصقبلما3-

التوراةكبيرحل!إلىالمخطوطاتهذهوتشبه.القديمبالعهدالمتعلقةقمران

النصبهاتميزالتيالإضافاتتلكبدونولكن،المتأخرةصورتهافيالسامرية

.السامري

النصعنهتُرجمالذيالأصلأنهالمفترضالعبريالنصمنتقتربنصوص4-

المتعلقةقمرانكهوفمخطوطاتمن%5حواليالنصوصهذهوتمثل.السبعيني

القديم.بالعهد

العملأهميةوتتمثل،المخطوطاتمن25%نسبةتمثل:متجانسةغيرنصوص5-

تطورتاريخعنومتنوعةوافرةمعلوماتلنايوفركونهفيتوفبهقامالذي

النص.

.mes.C Vanderkam, Op. Cit.,134p)1(كل

4f%
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القريمالعصدنقداتج!ات:الثافيالباب

السبببفيةالترجممة

)1(.القديمللعهدعربيةغيرترجمةأقدموهي،القديمللعهداليونانيةالترجمةهي

الملكمنبأمرمصرفيالميلادقبلالثالثالقرنحواليفيالترجمةهذهبدأتوقد

وسبعيناثنينأنَتذكرأسطورةإلىإشارةَالاسمبهذاوسميت،فيلادفيوسبطليموس

ذلكفيومكثوا،اليونانيةاللغةإلىالعبريالقديمالعهدترجموااليهودأحبارمنحبرَا

.(G)بالرمز(BHS)نسخةفيالسبعينيةللترجمةوُيرمزيومًا)2(.وسحعيناثنين

ضوءفيخصوصَا،النصحدالنقدإلىبالنسبةأهميةذاتالقديمللعهدالسبعينيةوالترجمة

الماسوري.النصمعتظهرالتيالاختلافات

الأواميةالتراجم

كلغةالاستخدامفيوانحصرتالبابليالسبيبعدمافترةفيالعبريةتراجعت

الغربيةللامبراطوريةالرسميةاللغةأصبحتالتي،الاَراميةاللغةمحلهالتحلحديث

لغةكانتفقدتمامًا،العبرلةاللغةوجودعلىالمَضاءيعنيلاذلكولكن)3(.الفارسية

اقتصرحينفي،الدينرجالسيمالا،العلميةالمحافلبينومفهومةموجودة

مثل،الدينيةالنواحيعلىاليهوديالمجتمعمنالكبيرالقطاعإلىبالنسبةاستخدامها

بالترجمةأيضَامصحوبةتكونوالتي،اليهوديةالمعابدفيالدينيةالدروسإلقاء

عادةالاَرإميةاللغةإلىاليهوديةالمعابدفيالدينيةالنصوصترجمةوعادةالاَرامية)"(.

6؟ا؟*أإ11عزراعصرإلىاليهوديةالتقالحِدبهاوتعود،المسيحيالعصرتسبققديمة

.1-42ا4اص،سابقمرجع،هويديمحمودأحمدد.حسن،خليفةمحمدد.(1)

؟-1718ص،سابقمرجع،ناظمد.سلوى2()

.Robert.H Pfeiffer, Op. Cit.,,401p Julius .A Bewer, Op. Cit., 045p

.81ص،السابقالمرجع،ناظمد.سلوى)3(

(4 Ernst Wurthwein, Op. Cit.,,97p .J .W Mcgarvey: Aguide to Bible Study, editedby)
.Herbert.L Willett, Cleveland, Ohio, printed by the Julia Andrews Fund,,7918015p

,James.C VSnderkam, Op. Cit.,32p
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الثافي(9الأولص!ونبلسف!جماعلطت!بيقيه)دااس!القديمالعصرنقد

فيوقرؤوا11ا؟!م؟ا؟ث!اإ؟136إليأير؟أهإللأ3؟نلأ!م؟ي!لأ؟6!ب+أ؟+؟؟؟6

علىيُطلقكانوقدا)1(.االقراءةوأفهموهمالمعنىوفسرواببيانادلهشريعةفيالسفر

2)والزجمةTurgemanالمترجم Targum).

المعابدكلفيالاَراميةإلىالعبريةمنالشفهيةالترجمةحدوثنتخيلأنولنا

علىالاختلا!يحدثأنيمكنمدىأيفإلى،الهتاجمهذهبعضتدوينثم،اليهودية

غايةفيمسألةإنها؟المختلفةالترجماتمستوىعلىأوالوإحدة،الترجمةمستوى

الاَراميةالترإجمعنتطورتإليومآيدينابينالتيالاَراميةفالتراجمالتعقيد.

إلىونظرًا.مختلفةمتعددةنسخبل،آراميوإحدترجومهناكيكنلملذلك"الشفوية

الدراسةعندأهميخهمامنينالذلكفإنَّ،العبريالنصلمعنىالاَراميةالتراجمتجاهل

تأويلتاريخإلىبالنسبةالأهميةغايةفييجعلهاحينفي،القديمللعهدالنصيةالنقدية

القديم.العهدتفسيرأو

وترجومأنكلاوسوترجوم،الفلسطينيالزجوم:الآراميةالتراجمأهمومن

ظهرتالحديثةإلاكتشافاتبفضلفإنهالفلسطينيبالترجوميتعلقوفيما.يوناثان

بتحريرقاممنأول(PaulKahle)كالبولوكان.الاَراميةالتراجمبينأهميته

سبعفيبقيتوالتي،للتوراةالقديمالفلسطينيالترجوممنبمَيتالتيالأجزاء

والتاممعالسابعالقرنينبينالفترةفيطأيؤرخوالتي،القاهرةجنيزامنمخطوطات

(Neofitil)مخطوطاتمجموعةفيالآنموجودالفلسطينيوالترجوم)3(.الميلاديين

فيالمستخدمةالآراميةاللغةعلنصوصهلناحافظتوقد،الفاتيكانبمكتبةالخاصة

فيالفلسطينيالترجومإلمماويُشار)"(.المسيحيللعصرالأولىالقرونمنذفلسطين

866.8:ول3)1(ر

.82صالابق،المرجع،ناظمد.سلوى(4)
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(2.Ernst Wurthwein, Op. Cit.,)97p
5!013.,(Ibid)
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القديمالع!دنقداتج!ت:الثانبالبلط

الفلسطيني،الترجوممنأخرىأجزاءاكتشافتتَموقد+(.)ْبالرمز(BHS)نسخة

ماخودييزأليخاندرويدعلىام579عامفيحدثالذيإلا"كتشافأهمهاكان

(AlejandroDiez Macho)الفلسطيني،للترجومكاملةمخطوطةاكتشافتتَموفيه

بدايةفيإيطاليافيكُتبتالمخطوطةهذهأنَويبدو.الفاتيكانمكتبةفيالاَنموجودة

)1(.التاريخهذامنقدمَاأكثريبدومضمونهاأنَّمنالرغمعلىعشر،السادسالقرن

وتسليطهاالاَرامية،للتراجمتاريخيفهمتحقيقفيأسهمتالاكتشافاتهذهكل

المسيحية.لظهورالأولىالمراحلفياليهوديةعلىالضوء

للغايةقديمةِفترةِإلىيعودكونهإلىترجعالفلسطينيالترجومأهميةفإنَإذن

يتعلقفيماللغايةكبيرةمنهالاستفادةيجعلالذيالأمربكثير،المسيحيالعصرتسبق

التياللغةهيالفلسطينيالزجومفلغة.للمسيحيةالأولىالبداياتيخااليهوديةبفهم

الفزة،تلكلغةعلىالتعرففرصةيتيحالذيالأمر،فلسطينفيبهايتحدثونكانوا

.السلامعليهالمسيحعاصرالذياليهوديالمجتمعفيوتأثيرهاتأثرهاومدى

ترجمةفهو+إ،)ْبالرمز(BHS)نسخةفيإليهيُشارالذيأنكلاوس،ترجومأقَا

ترجومويعتبر.فقطالأنبياءلقسمترجمةيوناثانترجومحينفي،فقطللتوراةاَرامية

إلىبالنسبةموثوقيةوالأكثرالاَرامية،التراجمفيماأفضليوناثانوترجومأنكلاوس

التعرفقييفيدكما،الأصلمنواق!رابهببساطتهيتميزأنكلاوصفنزجوم)2(.اليهودية

التنائيم)3(.وعصرالثانيالهيكلفترةخلاللليهوديةالدينيالتطورعل

)3(البشيطا

فيالمُعتمدالنطقوهو(Peshitول)النسطوريالنطقأحدهمانطقانولها

التيالترجمةعنعبأرةوالبشيطاأ"3!!(.)115اليعقوبيوالنطق،الدينيةالكتابات

.(1 Ernst Wurthwein, Op. Cit.,)81p
82."4 p(2)أ؟I

.41صا،سابقمرجع،هويديمحمودأحمدد.،حسنخليفةمححدد.)3(
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والثافي(الذولص!ليلسف!جماعلطتطبيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

وتتضمن،الميلاديالثالثالقرننهايةمنذالقديمللعهدالسريانيةالكنيسةبهاقامت

كوستربهاقامالتيالدراسةوحسبمعظمها)1إ.فيمتنوعةتاريخيةمادةً

(M..DKoster)القرنإلىتعودالتي،المخطوطاتمنعددفيالخروجسفرنصعلى

تطورقدالبشيطانصأنَمفادهانتيجةإلىتوصلعشر،التاسعالقرنحتىالخامس

والتي،البريطانيالمتحففيالموجودةالمخطوطاتتلكتمثلهأقدمها،مراحلثلاثفي

البشيطاإنَيقولرإلاهناكأنَكما،العبريبالنصقويةعلاقةوجودعنتكشف

والقولللبشيطا،يهوديأصلعنيتحدثمنوهناك)2(.العبريالنصعنتُرجمت

البشيطانصبينالموجودةالكثيرةالاختلافاتولكن(.)عبريأصلعنجمتقُإنها

النصيكونربما،عبريغيرأصلعنتُرجمتأنهالنايؤكدربماالماسوريوالنص

ونصالسبعينيالنصبينالكثيرةالاتفاقأوجهإلىاستنادَا؟نرجحهماوهوالسبعيني

لسفريالنصيةالدراسةخلالجليَاسنراهماوهو،النصيالنقدمستوىعلىالبشيطا

الدراسة.هذهمنالثالثالبابفيوالثانيالأولصموئيل

)لأ(القديمالأتيفيالنص

فيمترجموهو،ميلادية155عامإلىالقديمللعهدلاتينينصأوليعود

فيالمسيحيةالأوساطبينالاستخدامشائعكانالذي،السبعينيالنصعنالأصل

علىشاهدًاكونهفيتكمنفإنهاالقديماللاتينيالنصأهميةإلىوبالنسبة.الفترةهذه

صعوباتثمةولكن)"(.السبعينيللنصتاليةفترةفيظهرإنهحيث،السبعينيالنص

إنَّحيث،القديمللعهدالنصيالنقدفيالقديمللعهداللاتينيبالنصالاستعانةفي

النصيةالشواهدمنسواهدونالسبعينيالنصإلىلالنسبةفقطتنحصرأهميته

.8هص،سابىْمرجع،ناظمد.سلوى(1)

.0 nst Wurthwein, Op. Cit". 86-85p!2(اس(

"4.86p(أه)3(

Ernst؟84ص،سابقمرجع،ناظمد.سلوى(4) Wurthwein, Op. Cit., 19p.
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القديمالعصدنقداتج!:الثانيالباب

منأجزاءعنعبارةكانبل،كاملةنصوصصورةفييبقَلمأنهكما.الأخرى

إلىوماوالخطاباتوالطقوسالتفسيرإتفياقتباساتصورةفيظلكما،نصوص

ذلك)1(.

النصىالفقدمنهج:ثالفا

بدوننتائجيحققأنيمكنلا،العلوممنفرعأيمثلمثله،النصيالنقدإنَ

النصيالنقدإلىبالنسبةمحددمنهجيوجدولا.موضوعاتهيناسبعلميمنهجوجود

النقدعلمعنتطورتأساسيةمبادبدهناكإنَّالقوليمكنناولكن،القديمللعهد

ثلاثفيالمبادبدهذهتلخيصويمكن.القديمبالعهدالخاصةوالظروفالنصي

:خطوات

النقدعمليةفيالأساسيالنصتحديد:الأولىالخطوة

علىيجبلذلك؟نفسهالنصتكونأنيجبنصيةدراسةأيفيالانطلاقنقطة

النصنعتبرهأنيجبالذيالنصهوماأولاَ:يقرر،أنالنصيالنقدمجالفيالباحث

ضرورةنرىللنصوصالسابقالنرتيبوحسبالنقد؟عمليةفيالأسالصيالتقليدي

الدراسة،هذهخلالالنصيالنقدفيالانطلاقنقطةهوالماسوريالنصيكونأن

به.لمقارنتهاالأخرىالنصيةالبنواهدباقيواستخدام

حددناهالذيالأساسيالنصفحص:الثانيةالخطوة

فإنَ،النصيالنقدعمليةفيالأساسسيكونالذيالنصهومانقررأنبعد

ولكنهاوالشواهد،الأدلةجمعمنفنيةعمليةمجردفقطليستأمامناتكونالتيالمهمة

.wein, Op. Cit.,29p!ب(1]ErnstWur)
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الثافي(9ل9الأص!ونيلسف!يعلىت!بيقيهاس!)داالقديمالعصدنقد

المرحلةهذهوفيعرضها،سيتمالتيللأمثلةنقديتمحيصعمليةعلىأيضاتشتمل

)ا".للنصالحقيقيةالدراسةتكونفقط

الأصليالنصيمثلالنصوصمنأيعلىالحكمفيتتمثل:الثالثةالخطوة

عنالباحثقراريأتي،الأصليبالتصالخاصةوالشواهدالأدلةودرإسةجمعبعد

وبعد.الأصلىالنص!إلىالأقربأوالأصليالنصاعتبارهيمكنالنصوصمنأي

الشالية:إلاحت!الاتعنالحكميخرجلا،للنصوصالمتأنيةالنقديةالدراسة

وأاختلافاتعلىيشتمللانصًاتقدمالاخرىالنصوصوباقيالماسوريالنص-ا

قدالمختلفةالنصيةالتقاليدأنَّنفترضأنيجبطبيعيبشكلوهنا.تعارض

وبالتاليضمتئا.قبولهيجبلذلك؟الأصليللنصالأقربالصورةعلىحافظت

.اعتراضاتأيةهناالناقديظهرلن

بعدالاخرىالنصيةالشوأهدبعضأووجميعالماسوريالنصيكونعندما2-

احتمالوجودضرورةيعنيفذلك،الاختلافاتبعضأظهرتالمتأنيةالدراسة

التالية:الاحتمالاتمن

بينما،للنصالاصليةالقرأءةأنهاالمحتملأوالمؤكدالقراءةيحفظالماسوريالنص(أ)

تتعدىلاثانويةأختلافاتالأخرىالنصيةالشواهدمعتظهرالتيالاختلافات

)2(.مقصودةتصويباتأوالفهمعدمأوالقراءةفيأخطاءكونها

بدرجةِبينهافيمااختلافاتتظهرالاخرىالنصيةوالشواهدالماسوريالنص)ب(

القراءةيمثلوأيها،الثانويةالقراءةيمثلأيهامعهايظهرلاالذيالأمر،متساوية

)3(.الأصلية

(1.Ernst Wurthwein, Op. Cit".)115p
.(2 Ibid.,)118p
)3(أ؟ا11"9.4
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يلقديمالع!دنقداتحه!اتا:!د!فيالباب

الناحيةأوالسيافبةالناحيةمنممكنكيرأوفيهمشكوكالماسورىالنمو!أب(

ما.حدٍإلىمقبولةًقراءةًالمقابلفيتقدمالأخرىالنصيةالث!وْاهدبينما،اللغوية

الأصليةالقراءةمنحنافيالأخرىالنصيةوالشواهدالماسوريالنصيفشلعندما3-

الحدسإعمالالحالةهذهفيفيمكن،المضمونأواللغةناحيةمنسواءالمحنملة

لها)!(.حللاهناالمعثكلةاعتبارأووالتخمين

الف!نىالنقدأدواق:رابتا

النصيةالنقديةالدراسةتطبيقهعندبهايهتمأنالنصيللناقدبدلاأدواتهناك

علىتعتمدبلالنظر،لوجهاتتخضعلاالأساسفيوهي،القديمالعهدنصعلى

أهيِمعلللوقوف،البعضبعضهامعومقارنتهاوُجدت،إنالقديمةالنسخمقارنة

فإنذلكعلىبناءَدينئا.النصمضمونتغييرفيوأهميتهاومواضعهاالاختلافات

الصورةإلىالتوصلسبيلفيالقديمالعهدلنصالمنصيالنقدفيالأولىالخطوة

مصادرهامنذاتهللنصالمختلفةالقراءاتجمعفيتتمثل،الأصليالنصإلىالأقرب

)2(.البعضبعضهامعومقارنتها،مخطوطاتأوترجمات،المختلفة

علىيوجب،القديمالعهدنصترجماتأوالقديمةالشخمقارنةفيالدخولإدظَّ

إلىنشيروهنا.المتوقعةالأخطاءأنواععنواضحةٌفكرةٌلديهتكونأنالنحثيالناقد

غيرأخطاء:النصوصمننصٍأيفيتمييزهمايمكنالاْخطاءمننوعيزوجود

.مقصودةوأخطاءمقصودة

المقصودةغيرلاخطاءا(أ)

الذيالأمروهو.والكتابةالقراءةفيخطأٍعنتنتجقدالتيالأخطاءتلكوهي

الأخطاء:منالنوعهذاأمثلةومن.دينينصِأيفيحدوثهيمكن

(1.Ernst Wurthwein, Op. Cit1.)911p

.16-14p.2)ا John Scott Porter, Op.Cit)
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التيللأخطاءشيوعَاالأكثرالسببهوهذاويعتبر:المتشابهةالحروفبينالخلط-ا

الحالاتفيالحروفبينالخلطهذايحدثوقد.والكتابةالقراءةفيتحدث

)1(:التالية

فى:والكاففىالباءبينالخلط

ير؟؟!لإهكلمة2852:إشعياءلسفرالماسوريالنصفينجدهمالذلكمثال

ذاتهوالأمر.فى؟؟جملإهلهاالصحيحةالصورةعلىتأقيقمرانكهوفنصوصعلىبينما

نصوصفيتردإنهاحيث،ذاتهالأصحاحمن12الفةرةفييرلأييم+اوير؟6كلمتيعلى

فىلإ!بم+ا)2(.وفى؟6:الصحيحةصورتهاعلىقمران

.6والراء+الدالحرفيبينالخلط

ذلك)3(:أمثلةمن

ير،أ"؟لإهإ؟لأأإ11الماسوريالنصفينجدحيث9:8إشعياءسفرياوردما-أ

ير؟أ".؟لإهإ؟لأأإ11قمرانكهوففيإشعياءسفرمخطوطةفيوردماوالأصح

بينماا"!م؟؟؟+االماسوريالنصفينجدحيث4:اإشعياء4سفرفيوردما2-

الصحيحةالصورةعلىقمرانكهوففيذاتهالسفرمخطوطةفينجدها

11.116!يم؟؟فى

بينماالأ؟6ه"1كلمةالماسوريالنصفينجدحيث8إسعياء33:سفرفيوردما3-

"لأ؟6ه".قمراننصوصفينجدها

فيبينما"؟؟لأ؟116الماسوريالنصفينجدحيثا0:إشعياء47سفرفيوردما-4

"؟؟لأ؟116.قمراننصوص

.05-44ص،سابقمرجع،ناظمد.سلوكما:أنظر،التفصيلم!لمزيد(1)

(2,Ernst Wurthwein, Op. Cit،.)801p
.(3Ibid)
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:+والحاء+الهاءحرفيبينالخلط

ذلك)1(:أمثلةمن

فيبينما11؟!؟116الماسوريالنصفينجدحيث33إسعيأء.3:فيوردماا-

11؟فى؟+".قمراننصوص

فيبينما11!م؟ني؟"الماسوريالنصفينجدحيث16:إشعياء42فيوردما2-

ا."OlIrw"!+قمراننصوص

بينما؟؟6(11)1116ْ6+فىالماسوريالنصفينجدحيث13:إشعياء47فيوردما3-

والياءالواوبينالتقابلالأولمماالكلمةفينلاحظكماا.فى؟+ا11+ْقمراننصوصفي

.قمرانالماسوريالنصينفي

:+والتاء+الهاءحرفيبينالخلظ

الماسوريالنصفينجدحيث25:إسعمِاء42فيوردماذلكأمثلةمن

11.أ؟3"؟3+قمراننصوصفيوردماهوالأصحبينماأ"؟3

:+والياءIالواوبينالخلظ

11؟جمم6

ذلك:أمثلةمن

نصوصفيبينما"أ!*ذ"الماسوريالنصفينجدحيث92:إسعياءهفيوردما-ا

.نيأ!،61111قمران

نصوصفيبينماأ؟لأأ"11الماسوريالنصفينجدحيثا3إشعياء33:فيوردما-2

.اا611؟لأأقمران

.(1 Ibid)
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والثافي(!ذولص!ونيلسفرجماعدتطبيقي!)د"س!القريمالع!دنقد

:ؤوالعبندالصادبينالخلط

الماسوريالنصفينجدحيث24:هالثاتيالملوكفيوردماذلكأمثلةمن

11.116؟لمحإقمرإلتنصوصفينجدها"+لأ+116

:3والنوندالكافبينالخلظ

للسفرالماسوريالنصفينجدحيثاإشعياء33:فيوردماذلكأمثلةمن

؟116)!(."برير؟.قمراننصوصفيبينما؟11117!لإلأْ

الحروفبينالأماكنتبادل-2

غيرالخطأمنالنوعهذالمثلعرضةًالأكثرهوالمشكلغيرالنصيكون

ذلك)2(:حدوثأمثلةومنالمقصود.

قمراننصوصفيتردبشِمالإ؟ته"311نجدحيث18إشعياء9:سفرفيوردما-

11m170II.ا

فيبينما6*-نييم؟6!""لإالماسوريالنصفينجدحيث1،4:شعياء28إفيوردما-

11،*6-ني!م؟+!".قمراننصوص

نصوصفيبينما1166"؟لإالماسوريالنصفينجدحيث91إشعياء32:فيوردما-

11.116؟+لأقمران

(Haplography)أوالحذت3-

ويحدث،المتشابهةالحروفوبخاصةما،كلمةٍفيالحروفأحدحذفبهيُقصد

حالةفيالمتشابهةالحروفمنمجموعةأومتطابقانحرفانهناكيكونعندماذلك

الخطأ)3(.طريقعنأحدهافيحذفما،تتابعِ

.(1 Ernst Wurthwein, Op. Cit".)801p

(2..J Alberto Soggin, Op. Cit.,)35p
،(3 Ernst Wurthwein, Op. Cit".)901p
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)1(:الظاهرةهذهأنواعومن

النصفينجدحيث11إشعياء8:فيوردمالذلكمثالواحد:حرفحذف-

"ير؟إ؟ا+قمراننصوصفيبينما،التعريفهاءبوجود؟إ+"يرا+ابر؟12الماسوري

هاءنجدحيث91إسعياء8:فيوردماوكذلك.التعريفهاءبحذف!+"

"؟؟6قمراننصوصفيتُحذفبينما؟؟6+!"6"؟لإالماسوريالنصفيالتعريف

M.11+؟*

المتشابهة:أوالمعطابقةالكلماتمنزوجمنكلمةحذف-

؟تنأ؟7"بالماسوريالنصفينقرأحيث3إشعياء26:فيلذلكمثلاًفنجد

مثالاًنرىكما.ا"irn"فىكلمةبدون؟ىأ؟""؟6قمراننصوصفينقرأبينمافىى+أ"

1إسعياءفيآخر 1 : rA6إ؟*-*؟؟+6؟+"؟ولالماسوريالنصفينجدحيث

ا.إ+إ؟*-؟؟؟+6؟+11؟ييمقمراننصوصفيبينماا!+ا

(Dittography)أوالتكرار-4

مجموعةِأولكلمةِأوالحروفمنمجموعةأولحرفالمقصودغيرالتكراروهو

النصفينجدحيث303:.إسعياءفيوردما:الظاهرةلهذهومثال)2(.الكلماتمن

6؟؟ني!مإ؟نيء+ل!11قمراننصوصفيبينمااإ+ا6إأ؟نيول"ل!11الماسوري

ا)3(.++أ+ا

09155..1 ( .51 nst Wurthwein, Op. Cit)

ص،سابقمرجع،هويديمحمردأحمدد.،حسنخليفةمحمدد.)2(

..J Alberto Soggin, Op. Cit., 35p

.ErnstWu* hwein, Op. Cit+. 901p()و
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المتشابهةالبداياتأوالمتشابهةالنهاياتبسببالحذف-5

(Omissionby Homoioteleuton orHomoioarcton)

لهماأوالنثكلفيمتشابهتان،متطابقتانكلمتانهناكتكونعندماذلكيحدث

الثانية،النهايةإلىالأولىالنهايةمنالكاتبأوالناقلعينفتتحرك،النهاياتنفس

لسفرالماسوريالنصفيوردما:لذلكمثالبينهما.تقعالتيالكلماتوحذف

:\5-إشعياء4:

لإ+فى!أنبألأ!ا!!مأ316لأ7!7يرا؟؟بيما!أأ6لمجا6؟أأ3؟737ييما166!لأ6فىأ11

؟فى3!بم(!+أ!مإلمح!؟؟؟إ+إ؟بر+6؟ثخبدأ+ثت؟ييما؟بر+:؟إلأ+فى+7إ؟نلا

نصفيالقوسينبيىْالتيالعبارةتوجدلابينما116أ!م!ملأيبمإ؟!6أ؟؟؟+أأ؟ييم؟؟6

إلىالخامسةالفقرةفيأ!م!"611كلمةمنالناقلعينانتقال!بسبب،قمرانكهوف

)1(.السادسةالفقرةفيذاتهاالكلمة

للنصالخافىالفهم-6

كلمةبتغييرمانصٍمنالمقصودالمعنىتشويهفيللنصالخاطئالفهميتسببقد

قديم.نمبىمنالنقلعندللنصالخاطئالفهميأتيوقد.كاملةفقرةحتىأوجملةِأو

إبإ7أ؟هلارأ؟6يم!؟ْ؟).؟!!62ابر"48151:المزاميرسفرفيجاءمالذلكمثال

إِلَىحَتَىيَهدِينَاهُوَوَالاسَلد.الذَهْرِإِلَىإِلَهُنَاهُوَهَذَااللهَلأَنَّ!إ+:لإ؟إ؟،13إألا6

إلىاسيهدينا1:تقولالقديمللعهدالقديمةالطبعاتمنالعديدهناكأنَنجد11،ائموْتِ

ا)2(.الائدا"إلىإلى"الموتاحتى1جملةترجمتأيلأبد"ا

ماذلكأمثلةومن.كلمتينإلىكلمةتقسيمفيللنصالخاطئالفهميتسببوقد

إ؟!أ3لإهلإ؟6؟6؟+؟؟؟ة"فيأ؟66ألا؟6"؟2:52516إشعياءسمْر!ورد

(1..J Alberto Soggin, Op. Cit.,)35p
.(2 John Scott Porter, Op. Cit.,)25phttp://kotob.has.it



القديمالع!دنقداتجصلت:الثافيالباب

الْيَوْمِدَلِكَفِيإ؟لإلأ؟؟56:أ+؟66إ؟فى؟؟فبلأ؟؟أ+؟أأيأللأ6؟نجهـأأإ؟د؟؟6؟6

لِلْجُرْذَانِلِل!جُودِلَهُعَمِلُوهَااتَتِيالذَّهَبِيةَوَأَوْثَانَهالْفَضَيَّةَآَوْثَانَهُالإِنْ!نسانْيَطْرَحُ

1(.ا)أ+ا11؟؟63؟6واحدةكلمةلأصلافيأ+"6د116؟؟فىكلمتىفهنا11وَالمجمَافِيشِ

منالعديدففي.للنصالخاطئالفهمأسكالأهممنالاختصاريعتبركما

مثال11611.فقطالياءحرفإلىا++أ+"االإلوهيةاسمأختصاريتماليهوديةالكتابات

الأصحاحمنالتاسعةالفقرةفيجاءمانقلعندالسبعينيةالزجمةفيحدثمالذلك

11الرب"عبدترجمتهاوالتيا"اT:"لأالسبعينيةالترجمةفينجد.يونانسفرمنالأول

ا)2(.بر+ا؟3"لإ؟؟+العبريالنصفيأنهاحينفي

المقصودةخطاءلأا(ب)

عنبمنأىنصهيكنلموقوننتهالقديمالعهدنصإقرارقبلإنهالقوليمكن

وأ،النصوصبنقلقامواالذينأولئكمننتوقعأنيجبثتَمومن.والتبديلالتغيير

ذلكغيرإلى،والإضافةوالحذفوالتبديلالتغييرمنالزللمواضعفيالوقوعكتابتها

رأيٌهنالببالنصلحقتالتيالتغييراتهذهتقييموعندالمتعمد.التغييرأشكالمن

لدىالنيةتتوافرلمبل"،النص"إفسادقبيلمنحدثتأنهافيالتفكيرتجنببضرورة

تجنبإلىيهدفكانبلفيه،أجنبيةعناصرإقحامأوالنصلتغييرالناقلأوالناسخ

حاجةٍفيالناسخكانفما،الرأيهذأعلىتحفظَالناولكن.للنصوصالخاطىالفهم

الممكنمنوكان،الإضافةأوالحذفأوبالزيادةالنصفيالتغييراتهذهإقحامإلى

في،للنصوصالخاطئالفهمومجانبةفقطالتوضيحغرضهاكانإن،المهمةبهذهالقيام

هوتغييراتمنبهقامماولكن.للنصالنقيةالصورةعلىالحفاظمع،للنصهوامتر

غيرها.أودينيةلدوافعسواءمقصودأمر

.15.صر،سابقمرجع،هويديمحمودأحمدد.،حسنخليفةمحمدد.(1)

.Op.Cit., Ibid02)ا،اثأع،.اس!أ John Scot)
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الثافي(9الذولص!ونيلسفر؟علطتطبيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

!بب،6،أ*ولمثل:النصفيبسهولةإقحامهاأمكنسائعةكلماتوهناك

ثنايافيالواضحالأمر،والكافالواومثلالحروفوبعض3؟،*+6.لأ++،*ط6،

تفسيرٍوتقويةدعمقبيلمنالكلماتهذهمثلإقحاميتمماوغالبَا.الماسوريالنص

منيغيرعندماالخطورةمنتهىفييصبحوالحروفالكلماتهذهمثلإقحامولكن7،ما

حيثالماسوريالنصفيا93:إشعياءسفرفيوردمالذلكمثال.النصمضمون

11؟يأ+التاليةالفقرةسياقفي"تعافىاصخَ/1بمعنىإ+؟إ+ا"11كلمةاستخدامنجد

17إبرا؟إك!؟67أ؟إ؟3؟56؟ثاثغ؟6!بما7؟بيمأيرجماك!؟افى66؟6نلأ!+لا6؟6

بابلملكبلادانابنبلادانمردوخأرسلالزمانذلكفي7ا:إ+؟إ؟؟66برئأ!"فيأ!بم

فيالمعنىلهذاالمقابلةوالكلمةاصحثمض7مرأنهسمعلأنهحزقياإلىوهديةرسائل

ا)1(.أ++6+ا11هيقمرانكهوف

المغتلفةالفصيةالشواهدخلالمقالفصيللفقدتطبيقيةنماذج:خامسا

الماسبىريالنصمعالسبعينيالنصاختلافمننماذج

الماسوريالنص

o(:04مير)مزاوضع:لبأ!

(92:41)أمثالالأبدإلى؟لأ+:

()7:2)مزاميروالربأ!؟:

(21:82)أمثال(اللنهيلا؟؟:

السبعينيالنص

اسم)2(ليهأ!:

ليشهد)3،؟لأ+:

()4(اللنهيولا!*7:

(نحو)ْإلمما/!!؟:

(1.John Scott Porter, Op. Cit.,)25p
.(2 .R Kittel and .P Kahle, Biblia Hebraica Stuttgartensia, 5th edition,,7991)1122p

(3.John Scott Porter, Op. Cit.,)49p
.(4Ibid)

.(5 .R Kittel and .P Kahle, Op. Cit!.)1912phttp://kotob.has.it



القديمالع!دلعدثجه!ت:!لكيالبمي

(1)هلتهمفتجا:!يمأ؟+(13:23ميارإ)فضتهمفر:لإ؟!+!

(2)بيحمصا:!بر؟،(5:71ءسعيا!)ءلغرباا:لإ؟6!

خالصة،عبريةمخطوطاتمنتتملمالسبعينيةالترجمةأنَعلىالسابقةالنماذجتدل

الاتفاقإلىونظرَا.يونانيةبحروفمكتوبعبرينصعنترجمترب!اولكنها

الترجمةأنَالبعضيرى،السبعينيةوالترجمةللتوراةالسامريالنصبينالواضح

خصوصَا،الرأيهذاقبوليمكنلاولكن)3(.السامريالنصعنمترجمةالسبعينية

النصباستخداميقبلونالوعقتذلكفيالإسكندريةيهوديكونأنيمكنلاأنه

.السامريونوهمدينيَاأعداؤهميستخدمهالذيالصوهو،السامري

الأخركا)،(الفصيةالشواهدولعضالسامرك!الفصمعالماسون!الفصاخمقلا!فانطؤج

الماسوريالنص

!؟22416:تكوين

السامريالنص

6630ل!أول!667

السبعينيةالزجمة

6630اللأ61!3

؟6+؟؟02:136!متكوين

لمحا.ث!أا2.4:تكوين

أ؟6-،؟ذ2:7اتكوين

173ك!+-إلإA:12تكوين

ك!؟16ءب!36ءأ؟6+66+؟بر

لأ.لأأاث!؟3606

6؟؟؟6؟أ؟أ

رأفى77ال!-6+ك!

الأ.ث!أgoyث!؟6

122ك!ذ-!ل!73ا

59.(1 John Scott Porter, Op. Cit1.)p
)2(أ؟ا.4

.(3 John Scott Porter, Op. Cit.,)69p
01514 .P Kahle, Op. Cit.,,4p,92p,05p,39p,49pلا+p(4 .RKittel)
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الثافي(9ل9الذص!وليلسف!؟عدت!بيقي!اسض)داالقديمالع!دنقد

؟ثبمأ6شأ6؟؟"5:3وض!خر
؟630؟؟أر+أأ+؟؟6؟n1<30؟؟؟أأ+؟؟6

ك!ش!61؟؟-7ك!!+31ك!665ء+ك!أ6نجيهأول+نجلأء-ذك!!61؟-ك!+ك!6:52و!خر

7-؟ببما3ث!3-برإ؟ير،الماسوريالنصفينجد5:ا.خروجفي

دا633"73أ!+36لأداللأدك!+-بر،إ؟ير؟السامريالنصوبينما

منغزارةأكثرللتوراةالسامريالنصأنَّالسابقةالنماذجخلالمننلاحظ

ذلك)1(.توضحأنيمكنالتيالأخرىالأمثلةمنالعديدوهنأك.الماسوريالنص

شّ"!

.(1Ibid)

7:82و!خر/92:51/03:6/314:61ينتكر 3 / 5 : 2 2 / 2 0 : 2 1 / 5 : 9 / 2 3 : 8 / I:

.5:12تثية/01/71:4:الاويون/329:/01
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إلمضل!!لث!فا

المصدل!الفقدمدرسة

لمس

مصادرأربعةتتضمنالتوراةبأنَالقولعلالمصدريالنقدمدرسةتاقوم

الميلاد،قبلالتاسعالمَرنإلىويعوداليهوي،المصدر:القرتيبعلىهي،أساسية

إلىويعود،التثنويوالمصدرالميلاد،قبلالثامنالقرنإلمأويعود،الإلوهيميوالمصدر

قبلالخامسالقرنإلىويعود،الكهنوتيالمصدروأخيرَاالميلاد،قبلالسابعالقرن

الميلاد)1(.

فإنناومصادره،الحاليالتوراةنصحولالاختلافعننتحدثعندماونحن

منمنزلةتوراةوجودحقيقةفيتتمثلبهامسئَمحقيقةحولاختلافًابذلكنعنيلا

الأصليةموسىتوراةهيالحاليةالتوراةهل:فييتمثلحولهاالاختلافلكنالسماء،

لا؟أمالسماءمننزلتالتي

هيالحاليةالتوراةأنَفكرةعلىتصروالمسيحيينلليهودالتقليديةالمواقفكانت

التقليدياليهوديالموقففجاءالسماء.منالسلامعليهموسىعلىنزلتالتيتلك

منبوحيالخمسةالأسفاركتبالذيهوالسلامعليهموسىبأنَالاعتقادعليصر

0766،)لأ6للأ6!لأ؟للا766ألأه6!6،"ألهـاد56661لأ65+6+7116تغ16*76اول1616:117لأ.6(1)

73;،للأ*6+:137للالأ6 fl67++،6فىألأ!لأ7لألأا7،!؟6لهـأا6،66آ!م61ء6رد،لاد313-6د66الم

ذ7616ادد+أ36لأ!،(ألهـأول6،)د+6ث!دأ6،ذ7ول761أفى7؟v"26،8291،ول11لاد761*7لألأا؟7

.118يملا،0491،ام11لاد7711هالم711لألأا+،فى6دك!7!،ك!76االم6
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الثافي(9ل9الذص!وفيلسف!جماعلىتطبيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

الأمريختلفولا.يهوديكللإيمانشرطًادالاعتفهذاوأصبحبلحرفًا،حرفَاادله

فيفاذتوراةكبشر.موسىكتبهاالنصحرفيةأربإلىتنظرأنهاغير،المسيحيةفيكثيرًا

ظهرتحتىهكذاالاعتقادواستمربشريه.طبيعةذوسماويكتابالمسيحية

بشيءالفصلهذايتناولهاالتي،المصدريالنقدبمدرسةيُعرفسفيماالحديثةالدراسات

التفصيل.من

باسمارتبطتالتيالمصادر"،انظرية1باس!االمعروفةالنظريةأنَمنالرغمفعلى

النقدمدرسةعليهقامتالذيالأساسهيكانت،فلهاوزنيوليوسالألمانيالعالم

إرهاصاتبمثابةكانتالتيالمحاولاتمنالكثيرفلهاوزنسبقتأنهإلآَ،المصدري

علىقدرتهالعلماء،منسبقهعمنفلهاوزنيميزماولكنبعد.فيماالمصادرلنظرية

سنتناوللذلك)1(؟إسرائيللبنيالدينيوالتاريخللمصادرالأدبيالتحليلبينالربط

التالية:النقاطخلالمنالمصادرنظريةالفصلفذافي

.فلهاوزنقبلالمصدريالنقدمدرسةتاريخلاً:أو

.المصدريالنمَدتطويرفيودورهاومدرستهفلهاوزنثانيَا:

المصادر.نظريةإشكالياتثالثَا:

.المصدريالنقدمنهجيةرابعَا:

فل!ونققبلالمصدريماالفقدم!رسةتال!:أولآ

بدأتالتي،والتاريخيةالعلميةالمناهجظهرتعشرالتاسعالقرنبحلول

فيرئيسيًاسببَاذلكوكانالتنوير،عصروفترةعشرالسابعالقرنخلالإرهاصاتها

مثله،أنهعلىخاص،نحوٍعلىالقديموالعهدا،عابشكلِالمقدسالكتابإلىالنظر

والنقدالأدبيالنقدلمعاييرإخضاعهيمكن،الأخرىالكلاسيكيةالأدبيةالأعمالمثل

(1 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study,Continuum)
.International Publishing Group, Sheffield, Academic Press,,8791 02p
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القديمالع!دنقداتجاهات:الثافيالباب

هوالسلامعليهموسىأنَّمسألةرفضبدأهنامن)1(.آنذاكسادتالتيالتأريخي

مماالمصدر،مجهولالتوراةمادةمنكثيرايجعلالذيالأمر،التوراةأسفارمؤلف

الأصليةالمصادرعنالمكتوبةالمادةوراءوالبحثالنصدراسةذلك،علىترتبَايقتضي

للنص.

ول!!لم-Astruc))1684(أستروكجانالفرنسيالطبيبمعالبدايةكانت

Johann)أيشهورنجوتفريديوهانلألمانيواالفرنسيالطبيبم(1766 Gottfried

)1752(A2 -V PEichhorn()جيناجامعةفيال!ئرقيةاللغاتأستاذم(Gena)?

بعدفيماإليهماأُسير،التكوينسفرفيرئيسيينمصدرينتحديدإلىتوصلااللذين

()2(.الإلوهيميالمصدرإلىإسارة)في.ول(،اليهويالمصدرإلىإشارة)!له:بالرمزين

Conjectures"بعنواندراسةفيأستروكقامم1753عامففي sur Les memoires

originaux don' t it paroit que Moyse 's est servi pour composer le livre

Geneseا!de"تأليففييبدو،كما،موسىاستخدمهاالتيالمصادربشأنالنظرية11أوا

،الخروجسفرمنوالثافيالأولوالأصحاحينالتكوينسفربدراسة"التكوينسفر

تأليففيرئيسيبشكلِعليهمااعتمدقدموسىأنَّورأىالمصدرلن،بهذينوخرج

المصدرينجانبفإلى3(.,الثانويةالأخرىالمصادرمنالعديدجانبإلمماالتوراةمادة

موسى،استخدمهاربمامصادرعشرةوجودأيضًاأس!روكافترضسلفَا،إليهماالمشار

(1 John Van Seters, The Pentateuch: A Social- Science Commentary,Continuum)
.InternationalPublishing Group, Sheffield, Academic Press,,999131p

(2 Ernest Nicholson, The Pentateuch in the Twentieth Century: The Legacy ofJulius)
Wellhausen, Oxford University Press,,2002,6p .M .H Segal, The Composition of the

Pentateuch, Scriptaierosolymitana: Publications of the Hebrew University, Volume

,8.Studies in the Bible, Chaim Rabin, Jerusalem, The Magnes Press,,619168p
(3 Aulikki Nahkola, Double Narratives in the Old Testament, the Foundationsof)

"Method in Biblical Criticism, Berlin, New York, Walter de Gruyter,,1002 8p

"nd the Composition of the Pentateuchك,ssuto,The Documentary Hypothesisح.لأ!

Translated from the Hebrew by: Israel Abrahams, Jerusalem, The Magnes Press, The

.Hebrewdniversity,,8391 01p

163http://kotob.has.it



والثافي(ل9الأص!وليلسف!جماعلطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

وزواج،وديناشكيمولمحصة،وبناتهلوطممصة:مشلالفقراتمنالعديدعنهاعبرت

القصصنعياركشفههوآسزوكبهقامالذيالعمليميزماأهمولعلعيسو)1".

استخدمهاالتيالمصادرإلىالوصولفيالإلوهيهأس!أءتحديدجانبإلىالمتكررة

منكبيرينقسميربتخصيصأستروكقامدراستهفخلال.التوراةتأليفعندموسى

بينوالتحالفوالطوفانالخلققصصوأسبابها:الممَكررةالقصصلمناقثةدرأسته

)2(.لابانويعقوب

-م)0178بينالفترةفيآراءهونقلأستروكنهجعلسارفقدأيشهورنأقَا

بعنوانأجزاءثلاثةمنالمكونة"القديمللعهدامقرمته1كتبعندمام(1783

Einleitungins"ا AlteTestament"،أسزوك،إليهتوصلماخلالهاطوروالتيا

أنَعلىدليلاًأيشهورناعتبرهالذي،التكوينسفرفيبالتكراريتعلقفيماخصوصَا

وركزنحتلفين)3(.تاريخي!نعملينإلىتعودأجزاءمنتشكلالحاليةصورتهفيالسفر

منالنوعهذاطبيعةوعن)1(.الطوفانقصةوتحليلدراسةعلىدراستهفيأيشهورن

بل،الروايةفنفيالخبرةقلةأو،الصدفةقبيلمنيأتلمأنهأيشهورنيرىالتكرار،

تطرقفقد،التكوينسفرعنوفضلاَ(.ا)ْللأفكاراوجيذاطبيعيًا"ترتيئاأحيانَايعتبره

حيث.الأولالأيامأخباروسفرصموئيلسفريبينالعلاقةدراسةإلىأيشهورن

إلىوتوصل،لأياماأخباروسفرصموئيلسفرفيالمتكررةداودقصةعلىالضوءسلط

بلللقصتين،العاموالإطاروالمحتوىالمضمونحيثمنففطليسبينهماالتشابهأنَ

kroyd (New1)شأ Otto Eissfeldt, The Old Testament: An Introduction, Trans. Peter .R)A

.162-016،056591(,rper&RowكYork: H

(2,.R .K Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Wm. .BEerdmans)

.994-8940519691(

!43ص،سأبقمرجع،بوكايد.موريس؟01-6017صسابرْ،مرجع،شازارزالمان)3(

..M .H Segal, The Composition of the Pentateuch, Op. Cit., 68p

.(4 Aulikki Nahkola, Op. Cit.,,9p .U Cassuto, Op. Cit.,plO)

021،,.hkola,Op. Cit5)ا Aulikki )N
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القديمالع!دفقداتج!لى:الثانبالباب

بهيتميزالذيالجديدولعلذاتها.الفعليةالصيغاستخدامحيثمنكذلكتشابههو

مشتركمصدروجودإلىداودقصةفيالتكرارهذاعفَلأنهأستروكعنأيشهورن

سفريعنالقصةأخذالأيامأخبارسفرإنَّالقولمنبدلاً(Q)بالرمزإليهأشار

)1(.صموئيل

David)31)1763(إلجندافيدكارليأتيثم Ilgen1834-خليفةم(ث!م

أصلهافيالإلوهيميةالمادةأنَعنليتحدثم8917عامجينا،جامعةفيأيشهورن

في،فقطالإلوهيةاسمفيإلأَتطابقبينهماليس،منفصلينأصليينمصدرلنمنمؤلفة

)2(.واضحوأدبيدينياختلافبينهمايوجدحين

والمصدرالمصادر،أقدمهوالإلوهيميالمصدراعتبرعشرالتاسعالقرنوبحلول

للتوراةواضحَازمنيَاإطارَايقدمإنهحيثالمصادر،بقيةعليهقامتالذي،الأساسي

ككل)3(.

ماأبرزهاكانالمصادر،لنظريةمهمةتطوراتحذثتفقدذلكعنفضلاَ

تطويرمنم18-70م6518بينالفترةفي.لأ.ول.!ه!(!4)ع،"حدث!فيتهديإليهتوصل

خلالفيتهديوتوصل.إسرائيلبنيديانةتاريخعلىوتطييقهالتاريخيالنقدلمنهج

وهوياسياهو،زمنإلىاكتشافهيعودالذي"،الشريعةابسفر1يُعرفماتحديدإلىعمله

مستقلأمصدرًايمثلوأنه،التثنيةسفراستقلاليةعلىالتأكيدفيأسهمالذيالأمر

مكتوبَاكانعملاَثمةأنَّمفادهانتيجةإلىفيتهديتوصللقد)"(.التوراةداخلبذاته

فيلهالإصلاحيالبرنامجعلالشرعيةهـاضفاءتشجيعإلىيهد!يوشياعصرفي

0515(1.,Aulikki Nahkola, Op.Cit)
(2,Ernest Nicholson, Op. Cit.,,6p John Van Seters, Op. Cit.,,32p James KingWest)

.Op.Cit., 64p

.n Seters, Op. Cit., 32p3)لمة John)V

8491,(4,.J.W Rogerson, Old Test6 ment Criticism in the Nineteenth Century,London)
pp82-49.ا
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الل!في(9ل9الذص!وليلسفيىعلطتطبيق!)دااللمهالقديم!مدنقد

أسفارفيظهرتالتيالمصادرتلكعنمتميزالعملهذاإنَّفيتهوقال.القدسهيكل

أصبحفيتهديإليهتوصلب!اءنهالقوليمكنإذنوالعدد)1(.والخروجالتكوين

أسفارداخلعليهاوالتعرفتحديدهايمكنمستقلةأساسيةمصادرثلاثةعنالحديث

والتثنوي)2(.اليهويالمصدرينثمالإلوهيمي:وهيالتوراة

مرإحلنتاجكانتالتوراةفيالقانونيةالتشريعاتبأنَمقتنعَافيتهديكانلقد

.السلامعليهموسىإلىكلهاتعودأنيمكنولاإسرائيلبنيديانةتطورمنمختلفة

أخبارسفريتاريخيةعندافعواممنسبقهمنكلبخلافكذلكفيتهديوكان

متعمدًاكانوالملوكصموئيللأسفارالأسفارهذهمؤلفياستخدامأنَيرى،الأيام

بغضًامظهزايهوداحوليتمحورالأيامأخبارسمْريخلالالتاريخلأنَومتحيزَا؟

)3(.الشماليةإسرائيلمملكةتجاهوكراهية

HermannHupfeld))هوبفلدهيرمانيدعلىم1853عامحدثاَخرتطور

علىفيتهلدىالمتحمسينومن(Hall)هالجامعةفيأستاذوهوم(،-1866م6917

لمصادردراستهخلالوذلك،تلاميذهمنواحدَاأبدَايكنلمأنهمنالرغم

Die"بعنوانالتكوينسفر Quellen der Genesis and die Art ihrer

zusammensetzung"فيهوبفلدوأعادالإلوهيمي،المصدرعلىخلالهاركزوالتيا

الإلوهيميالمصدرأنَّمنذلكقبلوأثبتهإلجن،اكتشفهمااكتشافالدراسةهذه

)ا".منفصلينأصليينمصدرينعلىيشتمل

دراساتحقلفيمألوفَاأمزاالمصادرعنالأثناءهذهفيالحديثأصبحفقدإذن

علميةدوائرفظهرت.خاصنحوعلالقديموالعهدعام،بشكلٍالمقدسالكتاب

.it.,64p!ص.nSeters, Op. Cit., ,32p James King West, Op1)لة John )V

.(2 Ernest Nicholson, Op. Cit.,)8p
(3.Ernest Nicholson, Op. Cit.,)5p

1ص،سابقمرجعسازار،زالمان(4) 2 A؟

.Ernest Nicholson, Op. Cit., ,8p John Van Seters, Op. Cit., 32p
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القديملع!دنقداتجاهات:الثافيالباب

العهدأسفارمنهاتألفتالتيللمصادرالعامةالأطرعلىوالتعديلالإضافةتحاول

رؤيةوتقديمالتعديلإستهدفتالتيالجديدةالعلميةالمحاولاتأبرزومن.القديم

11Theأوالأجزاء""نظريةتسميتهاعلىتعارفماالمصادرلنظريةجديدة

Fragmentary Hypothesis"جيدسأليكساندر:أمثالعلماءتبناهاوالتيا

(AlexanderGeddes)(م5018عام)فاترولوهان(JohannVater)بينالفترةفي

أنَوفاترجيدسمنكلإفترضلقد)1(.التكوينلسفرتفسيرهفيم5185-م2018

ربما،القدمفيموغلٌبعضها،مستقلةأجزإءأوصغيرةوحداتمنتتألفالتوراة

فيالبعضبعضهامعالأجزأءهذهإدماجتتمَوقد.السلامعليهموسىعصرإلىيعود

لمرحلةامتدادهاإمكانيةمعسليمانعهدإلىجيدسبهاعادما،حدإلىمتأخرةمرحلةِ

)2(.المتأخرةالمملكةعصرإلىفاتربهاعادحينفي،سليمانعهدبعد

تحليلفيالمصادرلنظريةجديدةكرؤيلةجاءتالتيالأخرىالمحاولاتومن

11Theأوالتكميلية""النظربةتسميتهاعلىتعارفماالتوراةمصادر

Supplementary Theory"التيعشر،التاسعالقرنثلاثينياتفيظهرتالتيا

وقد)3(.إليهإضافتهاتمتمتأخرةأخرىومادةأساسيمصدروجودعنتتحدث

دراستهفي(J.ل.Stahelin)شتالنِناج.العاباسم"التكميليةالنظرية11ارتبطت

CriticalResearch"ابعنوان ConcerningGenesis"العالموباسمم0183عام

11Historyبعنواندراستهفي(HeinrichEwald)إيفالدهينرش ofIsrael".)"(إذنا

التكميليةالنظريةيطورأخذثمشتالين،إليهتوصلماعلىمعتمدًاإيفالدانطلقفقد

اص،سابقمرجعشازار،زالمالى(1)

التوراةمصادرنظريةضوءفيدراسة

0515،

0511"

التكميليهةالنظريةعنالتفاصيلمنلمزيد

لما01

،التوراةفيوالطوفانالخلقروايتا:هويديمحمودد.أْحمدا؟

.17ص،سابقمرجع،الحالية

(2 John Van Seters, Op. Cit.,32p, .U Cassuto, Op.Cit)
(3 John Van Seters, Op. Cit.,33p, .U Cassuto, Op.Cit)

.91-18ص،الابقالمرجع،هويديمحمودد.أحمد:أنظر

.Seters, Op. Cit., ,33p .U Cassuto, Op. Cit4)ا John Van)
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والثافي(الذولص!وليلسفا؟علطت!بيقي!)داالسهالقديمالعصدنقد

فيماعامبشكلالتوراتيةالدراساتمجالفيالعاهحيةالأوساطعلتأثيرهاامتدبطريقة

لعد.

بعضعليشتملإلوهيمئاعملأكانالأساسيالمصدرأنَّعلىإيفالدرؤيةوتقوم

مرحلةٍوفي2-23()1(.0)خروجالعهدوقانونالعشرالوصايامثل،القديمةالأجزاء

منالعديدعلىتشتملاليهويالمصدرإلىتعودمادةباستخداممامحررقاممتأخرة

هذاإلىإيفالدويضم.الإلوهيميالمصدرمادةليكملالاَباءقصصخصوصَاالقصص

أو(Hexateuch)مصطلحاستخدامأصبحهناومن،يشوعسفرالإلوهيميالعمل

الرغمعلولكن."Pentateuch()2)محليحل(القديمالعهدمنالأولىالستة)الأسفار

خروجًاتمثلباعتبارهاإليهاالنظريمكنلاأنهإلآَإيفالدإليهاتوصلالتيالنتائجمن

حيثمنأختلافمجردأنهاعلىإليهاالنظريمكنبلالمصادر،نظريةعلىتأمَا

بعد.فيماالعلميةالأوساطفيالسائدةالسمةوهو،الاهتمامات

توصلفيمايتمثلالقديمسكلهافيالمصادرنظريةعلىطرأآخررئيسيتحولثمة

1-)918)4018(ريوسإدوارد:أمثالالعلماءمنعددإليه rEdouard Reussفي(م

(ماfarG-96A!ولم)31)1815(جرافوكارلماA1"4عامتنشرلمالتيمحاضراته

11Theعنوانتحتم1865عامدراستهفي Historical Books of the Old

Testament"كيوننوأبراهاما(Abraham Kuenen)دراستهفيم8661عام

An"1بعنوان Historico- Critical Inquiry into the origin and composition

1151(3 the Pentateuch).المصادرأقدميكنلمالكهنوتيالمصدرأنَأثبتواهؤلاءكل

فيعليهاكانتالتيصورتهافيالديانةتقديميعيدالكهنوتيفالمصدرأحدثها.بل

والمسيحيأليهودي)النقدالقديمالعهدنقدأتجاهأت:هويديمحمودأحمدد.،حسنخليفةر.محمد(1)

.61صا،سابقمرجع(،والغربيوالإسلامي

.mes King West, Op. Cit.,06p2)ك John V6، n Seters, Op. Cit.,,33p)J
.nSeters, Op. Cit.,33p3)دة John)V
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التثنوي.المصدربعديأتيأنبدلافإنهولذلك؟الفارسيالعصرفيالثانيالهيكلعصر

المصادرانظرية1باسميُعرفأصبحالكهنوتيللمصدرالجديدالتأريخوهذا

المصادرنظريةأعطىالذيهووصريحواضحبشكلٍكيوننكانلقدا)!(.الجديدة

ثم)!(التثنويثم)+(الإلوهيمياليهوي:التاليالنحوعلالكلاسيكيشكلها

)!(.الكهنوتي

يوهاننمنكلأثبت،غيرهأحدأيأوريوسقالهعماتمامًامستقلوبشكلٍ

JohannFriedrich))-1811(جورجليوبولدفريديريك Leopold George

يمكنإذنذأته)2(.الأمرم(WilhelmVatke))1882-6018(فاتكوفيلهلم18730(

النقدفيفيتهديبمنهجكئيرَاتأثرواوفاتكجورجويوهاننريوسإنَّالقول

التاريخي.

المصدريماالنقدتطولرهاودورهاومدوستهفلأونن:ثانيا

التوراةلنصالخاصةورؤيتهدراساتهأنًفيتكمنفلهاوزنمدرسةقوةلعل

بشكلِالتوراتيةالدراساتمجالفيجديدعلميأفقنحوالانطلاقنقطةكانت

التوراتيوالتفسيرالنقديةالأكاديميةالدراساتبينيفصلعامبشكلِوالدينيةخاص

(م1891-م4184)فلهاوزنيوليوستميزهنامن)3(.اللاهوتيةالدوافعتحركهالذي

التاريخوتطورللمصادرالأدبيالتحليلبينالربطفيبمهارتهذكرناكما،سابقيهعن

التوراةوكتابةتأليفحولوبحوثهفلهاوزندرإساتكانتلقد.إسرائيللبنيالديني

ديانةوتطورتاريخ:فيتتمثلإليهبالنسبةوملحةكبيرةمشكلةلحلوسائلمجرد

إسرائيلبنيديانةتاريخفيالتوراتيالتشريمومكانةعام،بشكلِإسرائيلبني

إلىالتوصلفيفلهاوزنإلىبالنسبةسهلأالأمريكنولم.الخصوصوجهعلى

Ernest؟013ص،سابقمرجعسازأر،زالمان2() Nicholson, Op. Cit., 4p.

.اصا،سابقمرجع،طومبون.لتوماص)3(

(1)ألأا.4
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التاريخإلىامدخل1عنوانيحملالذيكتابهويعتبر)1(.المشكلةلهذهحل

menazur"اأوالإصائيلي" Geschichte IsraelsهاProlego"الإنجليزيةإلىوترجمتها

11Pruregomena to the History ofIsrael"علىالعرففيالأساسيالمصدرهوا

البدايةفيفلهاوزنكتابنُشر.الخصوصهذافيفلهاوزنلرؤيةالعريضةالخطوط

11Geschichteأواايإسرائيلياالعاردخاااسمتحت Israels"م)1878.12عامبرلينفيا

أنهاعلىالسابقالزتي!حسبالكلاسيكيشكلهافيالمصادرإلممافلهاوزننظر

فيالعائليةالطبيعيةبالديانةبدأت:الإسرائيليةالديانةتطورفيمراحلثلاثتعكس

الديانةومركزيةالدينيالإصلاححركةإلىوصولأالإلوهيمي،اليهويالمصدرمادة

إلقاءمنبدلاالمراحلهذهعننتحدثأنوقبلوالكهوتي)3(.التثنويالمصدرفي

.فلهاوزنطريقةحبللمصادرالأدبيالتحليلعلىالضوء

وأالعاشرالقرنفييهودافيتأليفهتئَمأدبيَاعملاَثمةأنَإلىفلهاوزنتوصل

كنعانغزووحتىالعالمبدايةمنذإسرائيلبنيقصةيصفالميلادقبلالتاسح

المصدراسمالأدبيالعملهذاعلىفلهاوزنأطلق.يشوعبقيادةفيهاوالاستقرار

بالرمزإليهوأشار،إسرائيلبنيإلهإلىالإشارةعند"ايهوه1لفظلاستخدامه؟اليهوي

التكوينأسفارفيمادتهوتنتشرب،24:تكوينفيالمصدرهذامادةتبدأال!()1(.

قرنحواليوبعد.التثنيةسفرفيالقلملةالفقراتبعضإلممابالإضافةوالعددوالخروج

المصدريصفهالذيذاتهالتاريخيصفمستقلاَخرأدببعملتأليفتمَّالزمانمن

سفرمنعشرالخامسالأصحاحفيالواردةإبراهيمبقصةمادتهيبدأولكنهاليهوي،

الإلوهيميالمصدراسمفلهاوزنعليهأطلقالذي،العملهذايشتملكما.التكوين

9،ص،سابقمرجع،طومبون.لتوماسا؟لأء"63CIO:9لأ6ءلهـأ(1)

.Ernest Nicholson, Op. Cit., 3p

.(2 Ernest Nicholson, Op. Cit.,)3p
(3.John V1 n Seters, Op. Cit.,)35p

(4..M .H Segal, Op. Cit.,,07-96pp Bernhard .W Anderson, Op. Cit.,)226p
http://kotob.has.it
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)ل!(3بالرمزإليهوأسارإسراذِلبنيإلهإلىالإسارةعند""إلوهيملفظلاستخدامه

)1(.التشريعيةالمادةبعضعل

بعضهمامعاندمجاوالإلوهيمياليهويالقديمينالمصدرينأنَّفلهاوزنرأى

حوالياليهوي""المحررأنهعلىفلهاوزنإليهأشار)ل!ل!(محرربواسطةالبعض

بل،فحسبمتمممجرداليهويالمحررهذايكنلمذلكومعالميلاد.قبلالسابعالقرن

بعف!!فيأنهلدرجةورثها،التيالمصادرإطارفيبحريةتحركالمواضعبعضفيإنه

مبدعهواليهويالمحررفلهاوزنأعتبرلقدمحررًا)2(.وليسمؤلفَاكانالنصوص

الثالثوالمصدر)3(.القديمالعهدمنالأولىالستةالأسفارتأليففيالفضلوصاحب

فيدمجهتثَموالذيإ!(،بالرمزإليهأشارالذيالتثنوي،المصدرهوفلهاوزنلدى

المصدرويمثلالإلوهيمي.اليهويالمصدرمعالتحريرعمليةمنمتأخرةمرحلة

مستقلكهنوتيقصصوثمةالميلاد.قبلالسابعالقرنفيتألمِفهتمَّمالبالتثنوي

فيلهأرَّخوالذي"الأربعةالعهود"سفرأوإكاأبالرمزفلهاوزنإليهأسارأصلي

الكهنوقيبالمصدريُعرفبعدفيماأصبحالذيوهو،السبيبعدلماالمبكرةالفترة

)4(.إليهالكهنوتيالتشريعمادةمنالكثيرإدراجبواسطة

النصئحريرعمليةفيالتعقيدمدىإلممافلهاوزنأسارفقدذلكعنفضلاً

اليهويالمصدرينمنكلاَأنَفأثبت.الحاليةصورتهإلىوصلحتىالتوراقي

المحرربواسطةالبعضبعضهمامعيندمجاأنقبلمرحلةمنبأكثرمزَاقدوالإلوهيمي

العددسفريمنالثانيالنصففيبخاصة،فقراتإلىفلهاوزنأسارحيث.اليهوي

علعثركمامحرريها.أوالرئيسيةالمصادرمنأيإلىتعودأنيمكنلاولشوع،

(1..M .H Segal, Op. Cit.,,07p Bernhard .W Anderson, Op. Cit.,Ibid)
(2.Ernest Nicholson, Op. Cit.,،515 .M .H Segal, Op. Cit.,)07p

0511(3.,Ernest Nicholson, Op.Cit)
0511(4.,Ernest Nkholson, Op.Cit)
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قبلثانويةلإضافاتعرضةكانتالأخرىهياليهويالمحررمادةأنَتبينمؤشرات

يأ.والكهنوتيةالتثنويةالمادةعلىينطبقذاتهالأمر.التثنويالمصدرمادةمعتندمجأن

الشكلتطورفيأسهمتكثيرةعواملهناكأنَّفيسشأدنىلديهيكنلمفلهاوزنأنَ

)1(.الآننراهاكماالستةللأسفارالنهائي

يندمجاأنقبلالإلوهيميوالمصدراليهويالمصدرمنكلاًأنَفلهاوزنرأىفقد

التالي:النحوعلىعرضهايمكنمختلفةمراحلعبرتطوراالبعضبعضهمامع

والإلوهيمي2أوالإلوهيمي،،ل(،ل3J)3،2اليهويثم2اليهويثمااليهوي

تزاللاالشكلبهذاالتكميليةالنظريةأنبذللشمضيفَا،أول(م!،2ول)33والإلوهيمي

KarlBudde))بودكارل!قامذاتهوبالمنهجما)2(.حدٍإلمماللاستخدامصالحة

ا-أاالأصحاحاتبدراسةبون،جامعةفيأستاذَاكانالذيام(،-085359،(م

علتعتمدالأصحاحاتهذهفياليهويالمصدرمادةأنَوأثبت،التكوينسفرمن

التارلخيضمالذيالمصدروهوJ(أ)االيهويالمصدر:مستقلينأصلمِنمصدرلن

علىيعتمدالذيالمصدروهول(2)2اليهويوالمصدر،الطوفانقصةبدونالبدائي

فيمغاالمصدرينهذيندمجتتَموقد.الطوفانقصةإليهمضافَاااليهويالمصدر

أثبتمماثلنحوٍوعلاليهوية)3(.المدرسةيتبعنفسههومحرر،بواسطةمتأخرةمرحلة

أنَأثبتولكنه،الأصحاحاتهذهفياليهويةالمادةمنطبقتينهناكأنَكيوننأثبت

والإسهابالتوسعمنثانويةمرحلةنتيجةكانت2اليهويللمصدرالتابعةالعناصر

المصدرمادةفيتوسعوجودإلىأيضًاكيوننتوصلكما)4(.االيهويالمصدرمادةفي

(.)ْالتكوينسفرفيالاَباءقصصفياليهوي

)1(أ"ا011-010.4

.(2 Ibid.,,12-1Ipp .M .H Segal, Op. Cit.,)07p

.(3 Ernest Nicholson, Op. Cit.,,12p Julius.A Bewer, Op. Cit.,)66p
(4.Ernest Nicholson, Op. Cit.,)12p

.(5Ibid)
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Otto))بروكشأوتويقررالإلوهيميللمصدرتفصيليةدراسةوفي Procksch

1-18749 4 Vبالرمزإليهاأشارأصليةإلوهيميةوثيقةوجود(م(l)!موادإضافةتتَمك

ميزمماثلنحووعل)!(.)2E(الرمزلتعطيمتأخرسكلفيمادتهافيوالتوسعإليها

ly)سميندرودولف (R. Smendوالمصدرل()4االيهويالمصدربينام129م

)،له(الرمزمنفبدلاَ،مختلفةأشكالفيالرؤيةهذهاستمرتوقدل()2(.)22اليهوي

إلىللإشارةم5391عام)3(الرمزحههول(،3ح!أحكصأ.ول)3فايفرروبرتوضع

(South/Seir))'"()4(الرمزوايسفلت)المصدرإلىللاسارةوذلكام229عام)صأ

LaienquelleJ()ْ)القديم Laienkodex/ Laienschrift)ومورجنشترن
(Morgenstern)القديمالمصدرإلىللإسارةوذلكام279عام)ول(الرمز

(Kenite)وفورر(Fohrer)اليههويالمصدرينعندالأمريقفو!)*()6(.الرمز

منمختلفةمستوياتبينالتمييزلتشملالرؤيةهذهامتدتبلفقط،والإلوهيمي

الكهنوتي.المصدر

منوالمزيدالمزيدإيجادنحوومدرستهفلهاوزنجانبمنالنزوعهذاإنً

الحديثإلىبعدفيماأذَت،الإلوهيميةأواليهويةسواءالمصادرلمادةالمختلفةالمستويات

.،(1 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study, Op.Cit)
310.

مجلة،الحالةالتوراةمصادرنظريةضوءفينقديةروْية،وديأنتهمألاَباءتاريخ:هويديمحمودأحمدد.2()

.81صا،م0002،القاهرة،االعدد،06المجلد،الآدأبكلية

(3,.M .H Segal, Op. Cit.,,07p .H .H Rowley, The Growth of the OldTestament)
.HutchinsonUniversity, London,,6791,41p Julius.A Bewer, Op. Cit.,66p

ذاتويعتبرهابعد،فيماومدرستهجونكلموأجهةفيالمصادرلنظريةالمؤيدينأكثرمنآيسفلتيعتبر(4)

.1-134صساب!،مرجع،طومبسون.لتوماس:القديمإصراثيلبنيناريخبناءإعادةفيهامدور

أنظر:،الدنيوي/العلمانيالمصدرأو6(63؟الأ61)ء7االعبريةالمعارفدأئرةفيالتسميةهذهتقابل5()

.931"ءلا7"أفهـأ؟الهـأ66!لامملأ66بر،+666باد73+766ا؟أرلأ7!

".(6 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study, Op.Cit)
,31p.John Ilan Seters, Op. Cit.,36p
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المدرسةعنالحديثإلىبلالإلوهيمي،والمؤلفاليهويالمؤلفعنفقطليس

الموجهالنقدمننوعإلىالأمرهذأأدًىلقد.التحرير)71فيالإلوهيميةوالمدرسةاليهوية

عنالحديثفيالفصلهذاسيتناولهماوهو،الكلاسيكيشكلهافيالمصادرنظريةإلى

المصادر.نظريةإشكاليات

المممادرنظريةإشكالياق:ثالثا

حقلفيالعاملينمنالعديدإسهاماتتتوقفلمالمصادرنظريةظهرتأنمنذ

الرغمعلالنظريةإنَحيث.والزيادةوالنقدوالتنقيحالتعديلفيالتورأتيةالدراسات

بتأليفالمتعلقةالمشكلاتلجميعحلولاَتوفرلمأنهاإلآَحينها،فيثورةِمنأحدثتهمما

المكتوبة.المصادرقبلمابمرحلةالمتعلقةالمشكلاتخصوصًا،التوراةوكتابة

اله(اليهوك!المصدرمعوعلاقته)ل!(الإلوهيميالمصدرإشكالية

الإلوهيمي،المصدرتخصالتيتلكالمصادربنظريةتتعلقالتيالإشكالياتمن

المصدروهلأكثر؟أومصدرلنإلىالإلوهيميالمصدرتقسيميجبهلومنها:

بإمكانيةتتعلقالتيالأولىالإشكاليةوعن؟التوراةأسفاربعدماإلىيمتدالإلوهيمي

فيبروكشأوتوجهودعنتحدثنافقدأكثر،أومصدرينإلىالإلوهيميالمصدرتقسيم

بالرمزينإليهماأشارالإلوهيميالمصدرمنطبقتينوجودأثبتأنهوكيفالصددهذأ

(Al,2E.الذينبأولئكتتعلقكبيرةإشكاليةهنانبكانتالاَخرالجانبعلىولكن

فولزبول:الاتجاههذاويمثل،مستقلإلوهيميمصدربوجودالأساسفييشككون

(PaulVolz)رودولفوفيلهلمام339عام(WilhelmRudolph)عام

تشتمللاالتكوينسفرمن36أ-5الأصحاحاتأنَفولزأثبتلقدام)2(.389

(1.Ernest Nicholson, Op. Cit،.)13-12p
(2 John Van Seters, Op. Cit.,,37p .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch:)A

,MethodologicalStudy, Op. Cit.,,35p Julius.A Bewer, Op. Cit.,,97p .U Cassuto

.Op.Cit.,8-7p
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الإلوهيةلفظياستخدمأجهوي،االمصدريمثلهفقطرئي!يواحدمصدرعلىسوى

نأيجبالإلوهيميالمصدرإلىسبقفيمانُسبمافإنَوبالتالي.عملهفيويهوهإلوهيم

هذهداخلالأحيانبعضفيتكراروجودفولزوبرراليهوي)!(.المصدرإلىيُنسب

علىمتأخرةإضافاتبمثابةالتكرارهذابأنَالإلوهيمي،المصدرإلىونسبها،المادة

قصةأنَرودولفأثبتمماثلنحوِوعلىما)2(.محرربهاقاماليهويالمصدرمادة

سفرمن93-55والأصحاحاتوالثلاثينالسابعالأصحاحفيالواردةيوسف

إلىتنتميإحدأهاالإلوهية،معيارإلممااستناذانسختينإلىتقسيمهايمكنلاالتكوين

اعتبارالأفضلمنبلالإلوهيمي،المصدرإلىتنتميوالأخرىاليهويالمصدر

منودعمَاقبولاَالطرحهذامثللاقىلقد)3(.للقصةاستيفاءأوإكمالمجردالتكرار

وف.(SigmundMowinckel)موفينكلسيجموند:أمثالبعدفيماالعلماءبعض

F.)فينت .V Winnett)(.)"مادةإنَّوقالنفسها،الفكرةعننوتمارتنتحدثكما

(.)ْاليهويالمصدرلمادةوإغناءإثراءبمثابةكانتالتوراةفيالمتناثرةالإلوهيميالمصدر

الطبعةفيأصبحتذاتهاالإلوهيمياليهويمادةأنَّعلىأكدنوتمارتنإنَبل

الإطاريُقدمالذي،الكهنوتيللمصدروالإغناءالإثرأءبدورتقومللتوراةالنهائية

كله)6(.التوراتيللنصالعام

(1 Damian .J W ynn Williams, The state of the Pentateuch: A Comparison ofthe)
.Approachesof .M Noth, Berlin, New York, Walter de Gruyter,,7991 3p

5!.(2.,Damian .J Wynn Williams, Op. Cit.,,3p .U Cassuto, Op.Cit)
(3 John Van Seters, Op. Cit.,,38-37pp .R .N Whybray, The Joseph storyand)

.PentateuchalCriticism,,18TV,6891528-522p
(4.John Van Seters, Op. Cit.,,38p Julius.A Bewer, Op. Cit.,)97p

.(5 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch:A Methodological Study,)32p
)6(أكاأ1.4
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الثافي(9ل9!أص!وليلسفاجم!علىت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

)!(الكهفوتىالمصدرإشكالية

الكهنوتيبالمصدرتتعلقالتيتلكالمصادرلنظريةالأخرىالإسكالياتومن

قبلحتى)!(،الكهنوتيالمصدركانفقد.التثنويبالمصدروعلاقتهووحدنهوطبيعته

التيتلكعنتختلفالإسكاليةهذهأنَإلآَ،التساؤلاتمنالعديدمثار،فلهاوزن

مختلفةمستوياتعنالحديثكانفإذا.والإلوهيميأليهويالمصدرينحولاثيرت

رأىوثمةذاتها)11.الكهنوتيةالمدرسةإطارفيتدورجميعَافإنهاالكهنوتيالمصدرداخل

تمثلاللاويينسفرمن17-26الأصحاحاتفيالواردةالتشريعاتمجموعةبأنَ

مستويينعنهناالحديثفإنَوبالَالي،الكهنوتيللمصدرالمبكرةالتشريعاتمجموعة

Basic"اأو"Grundschrift"الأساسيالمصدر:الكهنوتيالمصدرمن Document"ا

وتمثلها"11Supplementالمكملالثانويوالمصدر)كلح!(بالرمزإديهيرمزوالذي

وجهاتفياختلافاتهناكتزالولا)كم()2(.بألرمزإليهولرمزالتشريعاتمجموعة

إلىينتميماحولالكهنوتيللمصدرالتقسيمهذاقبلواالذينأولئكبينالنظر

المصدرحدودحولالاَراءانقسمتكما)!(.المصدرإلىينتميوما)ح!(المصدر

أثبتلقد؟كنعانأرضدخولوتسجيلموسىموتقصةتتجاوزوهل)ك!!(

من34الأصحاحفيموسىموتمعتنتهيالأصليالمصدرهذامادةأنفلهاوزن

ا-أاالأصحاحاتفيالكهنوتيللمصدرالمتناثرةالبقاياعنماذاولكن،التثنيةسفر

علىيشتملكانالكهنوتيالأصليالمصدرأنَالبعضأثبتلقد؟يشوعسفرمن

أنَّإلىذلكفيمستندين،يشوعقيادةتحتكنعأنأرضدخوللواقعةتسجيل

27:العددسفرفيالكهنوتيالمصدرأوردكما،لموسىكخليفةليشوعالإلهيالتكليف

)3".كنعانإلىالداخلللشعبكقائدليشوعالوشيكالدورإلىيشير،21

(7.John Van Seters, Op. Cit.,,38p Ernest Nicholson, Op. Cit".)18-17p
8.17-10 nest Nicholson, Op. Cit.! p!2)،اس John Van Seters, Op. Cit.,)38p

(؟)لياثا77+لةمءأء313."هأح01،أكاا"4!س!+م،3لاأحي130لاول55.1.،أح"15فى
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القديمالع!دنقداتجاهات:الثافيالباب

إذاماحولللجدلمقدمةالكهنوتيالمصدرمادةحدودحولالجدلهذاكان

اليهويالمصدرينغرارعلىمستقلاًمصدزاتمثلعامبشكلالكهنوتيةالمادةكانت

موجودةتوراتيةلمجموعاتتحريريةتكملةًكانتأصلهافيأنهاأموالإلوهيمي،

بحدمستقلاًمصدرًايمثلالأصلفيالكهنوتيالمصدربأنَالقائلالرأيإنَأصلاَ؟

الرأيأفَاالسائد.الرأيهووالإلوهيمي،اليهويالمصدرينمثلذلكفيمثله،ذاته

وأثبتهام(،9ا-9مS.Maybaum))1844(مايباومسيجموندطرحهفقدالثاني

علىوجودلهايكنلمالنصوصهذهأنَ،اليهوديةالمؤسساتلأصولدراستهخلال

طرحتعيدالنصوصهذهإنَبلالمصادر،نظريةتقولكما،مستقلكقصصالإطلاق

)1(.النصوصهذهعليهاعتمدتقديمقصص

وقدالتثنوي،والمصدرالكهنوتيالمصدربينالعلاقةبدراسةالعلماءاهتمكما

يمثلهالأولالاتجاه:مختلفيناتجاهينفيالخصوصهذافيالاَراءسارت

فمدرسة.الإسرائيليونأليهودالعلماءيمثلهالثانيالاتجاهبينماالإسكندينافيون،

رفضت(IvanEngnell)إنجنلإيفانبزعامة(TheUppsalaSchool)أوبسالا

مندائرتينفيحُفظتالتوراةأنَفكرةلصالحالمصادرنظريةالأوروبيةالعقلية

الأسفار،المكتوبشكلهافيالتوراةكُتبتوعندئذ،السبيف!رةحتىاسشفهيةاالتقاليد

بواسطةالتثنيةسفركُتببينما،الكهنوتيةالمدرسةمنمحررونكتبهاالأولىالثلاثة

r(اْ)5،3التثنويينالمؤرخين (Deuteronom).أيضًاأزَخواالرأيهذاأنصارولكن

كانوافقدالإسرائيليوناليهودالعلماءأفَاالتثنوي)3(.المصدرقبلالكهنوتيللمصدر

غرارعلىلليهوديةفلهاوزنفهملرفضهمتمامَا،المصادرنظريةرفضإلىيميلون

.holson,Op. Cit., 91p, Damian .J Wynn Williams, Op. Cit.,4pألاشأ(1Ernest)

FrankMoore-523:انظرالتفاصيلمنلمزيد Cross, Op. Cit., 392p.

(2.John Van Seters, Op. Cit،.)93-38p
1.930(3,lbid)
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لثافي(9!أولص!ونيلسف!جماعلىتطبيقي!اس!)داالقديمالعصدنقد

كوفمانيحزقيال!مثل:علماءالتوجههذاويمثللها.البروتستانتيالفهم

(Y.Kaufmann)رفضالمصادر)1(لنظريةالأدبيةللأسسقبولهمنالرغمعلىالذي

أقدموأنه،السبيقبلماإلىيعودالكهنوتيالمصدرأنَّرأىكما،لليهوديةفلهاوزنفهم

A.)ديلمانتبناهالذيذاتهالرأيوهو،الشّويالمصدرمنبكثير Dillmann)'(."فقد

الأصليالكهنوتيالمصدروضعفيتمثلللمصادرمختلفترتيبعنديلمانمَحدث

الإلوهيميالمصدرأسبقيةوأثبت)!(التثنويالمصدرقبل)!م(بالرمزإليهالمشار

دمجشهدتقد،ديلمانحسب،الأولىالمرحلةكانت.(J)اليهويالمصدرعلى)ل!(

قبل507بينماوذلكول+حع(+J)واليهويوالإلوهيميالأصليالكهنوتيالمصادر

سبقتالتيالثلاثةالعقودأوالعقدينخلالالأقلعلىأوالتثنويوظهورالميلاد

لهاأرَّختاليةمرحلةفيالتثنويالمصدرمعالمصادرهذهإدماجتئَمبعدوفيما،السبي

المصدرمادةمنتبننىمادمجتمَّالتحريرمنثالثةمرحلةوفي.السبيبفترةديلمان

الميلاد)3(.قبل444و536بينالفترةفيوذلكالكهنوتي

)5(القففو!المصدرإشكالية

مارتنأعمالنشرصاحبتالتيتلكالمصادرلنظريةالاخرىالإسكالياتمن

التقليدمنكجزءيتطورلمالتثنويالمصدرإنَوالقول(MartinNoth)نوت

تتَممأسرعانالتي،الجامدةالتشريعاتمنمستقلةكمجموعةتطوربلالتوراقب،

تأثرتوالتي،الثانيالملوكسفرإلىالتثنيةسفرمنالممتدةالتاريخيةالمادةمعإدماجها

)الذيالتاريخهذاعلىنوتمارتنأطلقالتثنوي)1(.المصدرولغةبفكركبيرحدِإلمما

.18-1191املا:اء7613ا،ث!7176ا(1)

(2.Ernest Nicholson, Op. Cit.,,02p .U Cassuto, Op. Cit.,)8p
.17-13"لأقثم:أيتغ7361إ7276الا؟:أنظرالتفاصيلمنلمزيد

.(3 John Van Seters, Op. Cit.,,93p Ernest Nicholson, Op. Cit.,)22p
.nSeters, Op. Cit.,93p4)لمة John)V
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اسم(والثانيالأولوالملوكوالثانيالأولوصموئيلويشوعالتثنيةأسفاريضم

اأوالتثنوي"العاريخ11 "Deuteronomistic History"بالرمزإليهأُسيرالذيا

التيما،حدٍإلىأوبسالامدرسةمعالشكلبهذانوتمارتنويتفق)+3،!()1(.

الثلاثةالأسفارفيالتوراقيالتقليدتطورعنبمعزلتئمَالتثنويالمصدرتطوراعتبرت

نوتمارتنظلفقدأوبسالامدرسةعكسعلىولكنه.القديمالعهدمنالأولى

اليهويللمصادرذاتهالتقسيممستخدمًاالمصادر،لنظريةالأخرىبالعناصرمحتفظًا

لهذهالزمنيوالترتيب،التوراةمنالأولىالثلاثةالأسفارفيوالكهنوتيوالإلوهيمي

.(المصادر)2

المصادرتعريربعمليةتتعلقإشكالياق

اليهويللمصادرمتعددةمستوياتعنتتحدثالتيالاَراءتلكانتشارإنَ

بعضهاعنالمصادرباستقلاليةالمصادرنظريةأنصاروقناعة،والكهنوتيوالإلوهيمي

بنظريةيُعرفماأومحرر،منأكثروجودعنالحديثإلىملحةحاجةًأوجدابعض،

TheTheory"1المتعددينالمحررلن of MultipleRedactors".هؤلاءكانا

عنالحديثظلفيولكنما.بطريقةِالمصادرهذهدمجعنالمسؤولينهمالمحررون

الضروريمنأصيح،التناقضحدإلىتصلالواحدالمصدرمادةداخلاضطرابات

المصادرمنالعديدعلىواعتماده،النصفيوتدخلهالمحررشخصيةعنالحديث

بعمليةتتعلقهنافالمشكلةإذن.أخرىأحيانَاأخرىحسابعلىأحدهاوعلىأحيانَا،

الترابطعدمأوالقصورأوالنقصعنالمحررينمسؤوليةومدىالتوراةنصتحرير

الواحد.المصدرمادةبينوالتماسك

."(1 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study, Op.Cit)
,33p.James King West, Op. Cit.,06p

.(2 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study,)33-32p
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والثافي(الذ!لص!هنيلسفاجماعلطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

نظريةانتشارمعظهرتالتيتلنبالتحريربعمليةتتعلقالتيالمشكلاتأولىإرت

تلكعنوالحديث(،الثانيالملوكحتىالتثنية)سفرالتثنويةالمجموعةعننوتمارتن

الأمر،التوراةمنالأولىالثلاثةالأسفارفيموجودةتزاللاالتيالتثنويةالعناصر

منالأولىالثلاثةللأسفارأكثرأوتثنويمحرروجودعنالحديثإلىأدَىالذي

معوالكهنوتيوالإلوهيمياليهويالمصدردمجعنمسؤولاَأيضَايكونقد،التوراة

)1(.لاحقةمرحلةفيالتثنويالمصدر

صعوبةفيتتمثلالمصادرتحريرعملياتعنالحديثعندالأكبروالمشكلة

داخلالتحريريالنشاطعلالتعرفوكيفيةللمحرر،الأدبيالدورعلىالوقوف

.T()النص

المختلفةالمصادرحولسابفاذكرناهبماتتعلقلاالمصادرنظريةإشكالياتإنَ

المستمرالتغيِرمنحالةإلىامتدتبل،فحسبالبعضبعضهامعوعلاقاتها

ءه.ول)فوكسدينجدم5391عامففي.الكلاسيكيسكلهافيللنظريةوالمتواصل

Vaux)حاولولكنهأرستها،التيوالضوابطالمعاييروجميعالمصادرنظريةعنيدافع

يكنلمأنهإلاَّ،الشفهيةالتقاليدبدورالكافيةوالمعرفةالأدبيالنقدمنهجبينالربط

تطورتحيةشفهيةتقاليدعنفوكسديتحدثناحيةفمنالإطار.هذافيواضحَا

يقررأخرىناحيةومنفيها،التأثيرفيواستمرت،المكتوبةالتقاليدمعجنبإلىجنبَا

مادةترتيبعنمسؤولاَكانواحدلمؤلفعملاَكانالأقلعلىاليهويالمصدرأنَ

عليها)3(.وآرائهنظرهوجهةوقرضالمصدر

والكهنوقيوالتثنويوالإلوهيمياليهويالأربعةالمصادرقبلفقدفوررأفَا

المعاييربجميعقبلكما،(N)بالرمزإليهأشارالذيالإضافيمصدرهإلممابالإضافة

(1.John Van Seters, Op. Cit.,)41-04p
.(2 Ibid.,)41p

..(3 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study, Op.Cit)
"33.
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القديمالعصدنقداتجل!ات:الثانيالباب

مصدر"أووثيقة11مصطلحاستخدامتمامَاتجنبولكنه.للنظريةالكلاسيكية

Sourceاااامصدريةاطبقات1عنيتحدثوأصبحا"Document"ا Strata"،كماا

مشكلةلحلوحيدكسبيلا"Hypothesis"1ا"نظريةامصطلحاستخدامتجنب

عنفتحدثا"Methods"1اامناهجا1مصطلحذلكمنبدلاَواستخدمالمصادر،

جمععندالمحرروناستخدمهالذيا"AdditionMethod"1أو"الإضافيالمصهج11

التكميلي"المنهج11عنتحدثكما)1(.المختلفةالمصدريةالطبقاتمنمادتهم

"SupplementMethod"للتشريعاتالتدريجيالتكوينفياستخدامهتئَمالذي،

التأليفي"المنهج11عنالحديثتناولثم.القصصيةللمادةالمختلفةوالإضافات

مكوناتهمنالمصادرمنمستوىكلتأليفأجلمن111

تأييدإلىتميلالقديمالعهدحولدراساتعدةظهرتالحديثالعصروفي.التقليدية

الكلاسيكية.صورتهاعلىوليسما،حدِإلىمعدلةصيغةفيولكنالمصادرنظرية

التيالاستقراروعدمالاضطرابحالةعنذاتهالوقتفيالدراساتهذهوتعبر

فعلىالمصادر.بنظريةصلةلهفيماالقديمالعهدبدراساتالمهتمةالأوساطسادت

Introduction"1بعنوان(J.AlbertoSoggin)سوجنألبرتودراسةفإنالمثال!سبيل

to the Old Testament"لهتعرضتالذيالحادالهجومأشكالبعضإلىتشيرا

)2(.الحديثالعصرفيالمصادرنظرية

عامبشكلٍالمصادرنظريةحيالظهرتالتيالدراساتإنَالقوليمكنإذن

المعاييرحوكالتساؤلاتمنالكثيريطرحسلبيالأول:أساسيينخطينتتبع

القديم،العهدمادةداخلوعزلهاالمصادرتحديدأساسهاعلىيتمالتيوالضوابط

إيجاىخطوالثافي.المصدريالنقدمنهجيةفييشككفإنهوبالتاليتركيبها؟وإعادة

،التوراةوتكوينتشكيلفيالشفهيةالتقاليدلعبتهالذيالدورعلىالتعرففييتمثل

(1Ibid)ه،4-33.

34p(,lbid.2)ا
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الثافي(9ل9الأص!ونيلسف!جماعلىتطبيقي!)دلىاس!القديمالع!دنقد

الخلفيةوإبرازوتحديدهاعليهاالتعرفوضرورةالمصادرأهميةمنيعظمالذيالأمر

وتدوينها.كتابتهالمرحلةالشفهيةالتقاليدهذهنقلفيودورهالظهورها،التاريخية

المصادر،نظريةلهتعرضتالذيوالنقدالإشكالياتبعفملامحهذهكانت

مدرسةوأبرزهاأهمهاالنقدفيجديدةمدارسلظهورمهمَامدخلاَكانذلكولعل

وعلاقتها،الثانيالبابمنالثالثالفصلفيعنهاسنتحدثالتي،الشكليالنقد

المصادر.نظريةمنهعانتالذيالقصورعلفعلردكانتوكيفالمصادر،بنظرية

المصدريماالفقدمنهجيةرابغا:

النص،مصادروراءالبحثفيتتمثلنرىكماالمصدريللنقدالرئيسيةالمهمةإنَ

فإنَوبالتالي.ذلكمنأبعدهوماإلىالنظردون،المكتوبةالمصادرتلكرئيسيوبشكلِ

توفيرالمصدريالنقدعلىيتوجبكانالتيالمشكلةهيالمكتوبةالنصمصادرتحديد

علاعتمادًاالنصمنهاتألفالتيالمصادرعزلعلىالمصدريالنقدفيعمللها.حل

النقدمدرسةمنهجويعتمدالأدبىِ)1(.والأسلوبالمفرداتمثلالمعاييربعض

المصادر،تحديدطريقهاعنيمكنالتي،الخطواتبعضعلىالأساسفيالمصدري

خاص،نحوٍعلىالتوراةونصعام،نحوِعلىالقديمالعهدنصمنهاتشكلالتي

يلي:فيمانجملهاأنيمكن

الإلوهيةأسماي

تحديدأساسهعلىيتمالذيالأولالمعيارهوالألوهيةأسماءفيألاختلاف

ومدرسةالمصادرنظريةانطلقتالنقطةهذهومن.النصلتكوينالمختلفةالمصادر

المصدريستخدمالمصادرنظريةفحسب)2(.الحاليةصيغتهانحوالمصدريالنقد

(1 Daniel Harrington, Interpreting the Old Testament: A Practical Guide,Liturgical)

.Press,,819184p
(2.Aulikki Nahkola, Op. Cit.,,9p .U Cassuto, Op. Cit.,)15p
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الاسمالإلوهيميالمصدريستخدمبينما،الإلوهيةعلىللدلالة"يهوه"الاسماليهوي

11."إلوهيمالاسمالكهنوتيالمصدريستخدمكما.الإلوهيةعلىللدلالة"إلوهيم"

سماتهمصدرلكلتركأنهإلآَالمحرربهاقامالتيالتحريريةالجهودمنالرغموعلى

الإلوهية)!(.أسماءبينهاومن،بهالخاصة

اقلمفردا

المختلفة،المصادربينالتمييزفيتسهمالتيالعواملمنمهمعاملالمفردات

المصادرنوعيةعلىالتعرففييسهمقد،ماسفرفيالمستخدمةالمفرداتفاختلاف

المثالسبيلعلىبه)2(.الخاصةمفرداتهالمصادرمنمصدرفلكلالسفر.فيالموجودة

)؟؟6منها:المصادر،منغيرهدوناليهويالمصدرتميزالتيالمفردأتبعضهناك

c:اAتك2/؟)2تك)أ؟(6إ6الاأ(،3:53))تكلإ؟7ا(6 1( A("يرالاأ)1V(أمة

2()3(.9:5)تاتالعبيد()عبديأ؟؟6!(6)بأير(،91:6)خروج(مقدسة

الأسلوليةالسماق

منفكرهعنالتعبيرفيبهالخاصةالأسلوبيةسماتهالمصادرمنمصدرلكل

منذلكغيرأواللغةفيهوظفتالذيالسياقأوالتراكيبحيثمن،اللغةخلال

حيويًاأسلوئايمتلنبالمثالسبيلعلمادتهفياليهويفالمصدر)"(.الأسلوبيةالظواهر

الإلوهيميالمصدرمقابلفي،الأحيانبعضفيالجامحبالخياليتسمتصويريَا

(1 .U Cassuto, Op. Cit.,,17-16pp Carl Edwin Armerding, The Old Testamentand)
.Criticism, Grand Rapids, Michigan, Wm. .B Eerdmans publishing Co,,839132-92p

المضامينفيدراسة،التوراةفياليهويالمصدرا:ساأحمدحامدشريفانظر:التفاصجلمنلمزيد(2)

؟2-47266ص،سابقمرجعماجتير،رسالة،اللغويةوالسماتوالدينيةالتاريخية

,S..R Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, 7th edition

.Edinburgh: &T .T Clark, ,8918 ,5p .U Cassuto, Op. Cit., 43-42p

.267-282صسابوْ،مرجع،سالماْحمدحأمدشريف)3(

.Op. Cit., ,5p .U Cassuto, Op. Cit., 43-42p!4)ل .S .RDrive)
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في(والل!ل9الأص!ونيلسفرجماعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

المواعظ،أسلوبإلىفيميلالتثنويالمصدرأمَّا،الحقائقمنأكثريقتربالذي

التكرارإلىكثيرةأحيانفييميلمحكمانثرئاأسلوبًايتبنىالكهنوتيوأخيرًاالمصدر

)1(.والنمطية

لقكرارا

ا!دورَأ(ذاتهالحدثتصف)التيالمتكررةالقصصأوالتكرارعامللمجب

هوالمتكررةالقصصعلىالوقوفكانفقد.المصدريالنقدمدرسةمنهجفيومجوريَا

.التوراةلنصكتابتهعندمكتوبةمصادراستخدمقدموسىإنَّالقولنحوالسبيل

فيماالمصدريالنقدومدرسةالمصادرنظريةعليهقامتالذيالأساسهووهذا

.(بعد)2

يللوجيأأوديفيتعارف!تناقضاق/

اليهوي()المصدريهودامملكةنحوتحيزمننجدهماذلكعلىمثالأوضحولعل

وكذلك.الإلوهيميالمصدرلدىوالعكس،إسرائيللمملكةوكراهيةبغضمقابلفي

سبيلعلىاليهويفالمصدر.البشريبالجنسالإلهوعلاقةالإلوهيةمفهوماختلاف

الصفاتمنالكثيرعليهويخلسع،لإسرائيلالقوميالإلهأنهعلىيهوهيقدمالمثال

بينالمسافةيباعدفإنهالإلوهيميالمصدرأقَاالبشر)3(.إلىصورتهلتقريبالبشرية

الحلمصورةفييتجلىفإنهالإلهيتجلىعندماحتى،البشريةوالصورةالإلهيةالصورة

(1..M .H Segal, Op. Cit.,)19p
(2,Daniel Harrington, Op. Cit.,,85p .U Cassuto, Op. Cit.,,96p Carl EdwinArmerding)

.Op.Cit.,36-32pp
.(3 .UCassuto,,56-55p .M .H Segal,)29p

سابق،مرجعإ،ساأحمدحامدوشريف؟اليهويالمصدرفيألاْلوهيةمفهومانظر.التهفاصيلمنلمزيد

2.--1764ص
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الرؤيةعنكثيرًاتعلومرتيهفيالإلهفيضعالكهنوتيالمصدرأقَا)1(.الرؤيةأو

الإلهيالتجليصورإلىإشاراتأيةتتضمنلاالكهنوتيةالمادةأنَلدرجةالإلوهيمية

فيالإلهإلىبالإشارةالكهنونيالمصدريكتفيبل،الرؤيةأوالحلمقيأوشخصيبشكل

)2(.الإلهيالتجليعندقيقةتفاصيليعطيأندونعامةتعبيرات

!.!ةد*

(1..U Cassuto, Op. Cit.,)56p
(2Ibid)ا.
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إلمضينُ!لثأَنمعث

الشكليالفقدمدرسة

لتهيد

وأمناهجأحدبصفتهكانالبدايةفيالشكليالنقداتجاهظهورأنَمنالرغمعلى

كردظهرمنهجزءِفيأنهإلآَ،المقدسالكتابدراساتمجالفيالأساسيةالتفسيرطرق

القرنأواخرفيالعلميةالأوساطآراؤهاسادتالتي،فلهاوزنلمدرسةمناهضفعل

أنَإلىالشكليالنقدروادذهب،ومدرستهفلهاوزنمنالعكسفعلىعشر)1(.التاسع

واضحةدلالةَتدلإساراتبمثابةالتوراةقصصفيالموجودوالتناقضالاختلاف

جمعيةَحالةَذلكفيالشكليالنقدروادورأى)2(.قديمشفهيأسلوبوجودعلى

فيالنصإلىوصولاَعليهاالبناءتتَم،بأسرهالمجتِمعفيهاسارلنالشفهيةللأشكال

للتقاليدمستودعَايعتبرالنهائيةصورتهفيالنصفإنَذلكعنفضلاَ.المكتوبةصورته

علىيركزالذيالنقديالاتجاهذلكيمثلالشكليوالنقد.الحيةالمشزكةوالموروثات

والسماتالنصبناءفيويبحث،المستقلةالفرديةصورتهافيالأدبيةالأشكالدراسة

الغرضإلىللوصولالنصداخلالأدبيللشكلالاجتماعيوالوضعللتعبيرالنصية

النص.وراء

rvin .A Sweeney& Ehud Ben Zvi, The Changing Face of Form Criticism for the1)ك )M

3002,,twenty-first century, Grand Rapids, Cambridge, Wm. .B Eerdmans publishing

"2.
.،41 Op. Cit., 84p5!لمةwrence2)لمة )L
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الثافي(4الأولص!نيلسف!جماعلىت!بيقيصالس!)دالقديمالع!دنقد

يتعلقوالثاني،النصبنوعيةيتعلقأحدهما:سؤالينعلىيركزالشكليفالنقدإذن

يفترضالشكليالنقدفإنَّو!ذامحشاه؟منهاوأخذالنصبهاتشكَاطالتيبالطريقة

اللغةتلعبحيث.والأدبيةإلاجتماعيةوالأوضاعاللغةبينقويةعلاقةوجودمسبقَا

هذافيوسنتناول.والأدبيةالاجتماعيةالأوضاععلالتعرففيللغايةمهمادورَأ

التالية:النقاطعنالحديثالفصاط

الشكلي.النقدمصطلحتعريفأولاَ:

.المصدريالنقدومدرسةالشكليالنقدمدرسةبنِالعلاقةثانيَا.

الشكلي.النقدمدرسةتارينطثالببًا:

الشكلي.النقدمنهجيةرابعَا:

الشكلي.النقدإشكاليات:خامسَا

الشكليالنقدمصطلحتعريفأولأ:

الأولط،:ألمانيينلمصطلحينترجمة(FormCriticism)الشكليالنقدمصطلح

وأاالثكلا"تاريبطالأدبيةالناحيةمنيعنيوالذي(Formgeschichte)مصطلح

1(' )History ofForm).مارتنالشكليللنقدالمصطلحهذااستخدممنوأول

Dieع):بعنوأنجاءالذيمؤلفهفي(MartinDibelius)ديبليوس Formgeschicht

From)عنوانتحتالإنجليزيةإلىتُرجموالذيم9191عام4(ع3ولاع!ول*33+ولأ

Oral Tradition toGospel)ام)2(.359عام

.butor:Kendall Soulen1)أ Richard .N Soulen, Handbook of Biblical Criticism,Contr)

:WestminsterJohn Knox press,,100261p, John Barton, Reading the Old Testament

.Methodin Biblical Study, London, Westminster John Knox,8491,sserP31p
.(2 Richard .N Soulen, Op. Cit.,Ibid)
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"تاريخيعنيوالذي(Gattungsgeschicht)حمصطلح:الثانيالمصطلحأفَا

Ahistory)أو"الادبيةالأشكال of Genres/Types)هيرمانإستخدمهوالذي
-ArY))1862(جونكل PHermann Gunkel.)1()ام

المصدر!النقدومدرسةالشكليالنقدمدرسةبينالعلاقة:ثانيا

وطبيعتهاالشكليالنقدمدرسةتاريخعنالحديثفيالخوضقبلالمهممن

ظهوراحتضنتالتيوالثقافيةالفكريةالبيئةاستعراضالمصادر،بنظريةوعلاقتها

يُعرفبفيماتمثلأكبرسياقفيالشكليالنقدمدرسسةظهرتفقد.المدرسةهذه

عمضرالتاسمعالقرنأوأخرفي"Religionswissenschaftااااالمقارنالأديان"تاريخ

"تاريخمدرسةداخلمتعارضانمهماناتجاهانهناككان.العشرينالقرنوبدايأت

المبكرةللديانةآثارعنيبحثكان،بالقديميهتماتجاهالأولا:االمقارنالأديان

البدأئية،صورتهافيالدولةوحياةوشكل،البدائيةالشعوبومعتقداتوطقوسها

الدولة.حياةإلىومنهاالحضرحياةثمالاستقرارحياةإلماالبداوةحياةمنوتطورها

خلالمنالأوروبيةللدولالمميزةوالتقاليدبالأصوليهتمالثانيوالاتجاه

الدرإسةظهورإلىأذَىالذيالأمر،دولةبكلالخاصةالفلكلوريات

فيفلكلوريةوقصصوخرافاتأساطيرمنالشفهيةالتقاليدلأشكالالأنثروبولوجية

)2(.العشرينالقرنبدايات

تلميذأنهمنالرغموعلى،الجديدةالفكريةالبيئةهذهفيجونكلهيرمانظهر

جديدبشكلِالتوراةدرإسةأمامالطريقفتحأنهإلأَالمصادر،لنظريةومتبنيلفلهاوزن

ناحيتبن:من

9991(1,.M .J Buss, Biblical Form Criticism in Its Context, Sheffield Academicpress)
358p.

-(2 John Van Seters, Op. Cit.,)42-41p
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الثافي(9الذولص!ونيلسف!؟علطتطبيقي!)دااس!القديمالع!دنقد

علماءر؟!ظهرتجديدةلحركةورائدًابلمؤسسًا،عضؤاجونكأطكأنأولاً:

وأا)1(االأديانمدرسة"تاريخباسمعُرفتالدينرجالمنوغيرهمالمقدسالكتاب

Historyof'ا ReligionsSchool"اليهوديةأصولتتبععلىينصبإهتمامهاكان

بواسطةالمبكرةأصولهاإلىالعودةثتَمومن،القديمةإسرائيلديانةخلالمنوالمسيحية

بها،كُتبتالتيالأصليةبلغاتهاوأكدوسومربابلمنالقديمةالنصوصبعضمعالجة

وفي.المسيحيةعلىثَمَّومنالقديمةإسرائيلعلىقويدينيتأثيرعنكشفتوالتي

11Chaosبعنوانجونكلأعمالأولىظهرتالإطأرهذا and Creation in

primevalح time and the end ofim"الكتابهذاخلال.م5918عاموذلكا

إلىرجوعَاالقديمةإسرائيلعبروأصولهالمسيحيالرؤياسفردراسةعلىجونكلركز

اهتمامًاأبدتالمرحلةهذهفي"الأديانتاريخامدرسة1أنَأي)2(.البابليةالخلقأسطورة

وهو،المقدسالكتابنصوصفييقابلهاوماالقديمالأدنىالشرق!ابنصوصكبيرَا

المصادر)3(.نظريةفيتمامَامفتقدَاكانالذيالأمر

"تطورهاقبللإسرائيلالقديمالماضيآثاربدراسةمهتمَاجونكلكأنثانيَا:

البسيطةالأشكالفيباقيةالاَثارهذهفوجدجونكل.تعبيرحسباالدولةلمرحلة

كلأنَجونكلرأىلقد)4(.فلكلوريةوقصصوخرافاتأساطيرمنالتكوينلسفر

منجزءًايصبحأنقبل،خاصةكينونةَيمثلالأصلفيكانالأشكالهذهمنشكل

ويختلفأمرفيفلهاوزنمعيتفقجونكلفإنَالإطارهذ!وفي(.)ْالتوراةفيمامصدر

شكلهافيالتوراةمصادرأنَمنهماكلإيمانفييتمثلبينهماالاتفاقوحهآخر.فيمعه

دراساتعلالوالحوتأثيرهاأتثأرهاأنإلارسةLIلهذهمؤيسرجونكيلكونمنالرغمعلى(11

توماس:انظرالتهفاصيلمنلمزيد.جريسمانتلمذهيدعلىحدثعامبشكلالقديمالاْدنىالرق

.-1213ص،سابقمرجع،طومبسون.ل

.12ص،سابقمرجع،طومبسون.لتومامى)3(

(2.John V6،n Seters, Op. Cit.,)43p

.nSeters, Op. Cit., Ibid4)يغ John)V
)5(أ؟ا.لى
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القديمالع!دنقداتجل!ات:الثافيالباب

أفَاشفهيًا.وأنتقالهأعليهاالحفاظتتَم،قديمةوموروثاتتقاليدعلىاعتمدتالنهائي

وعمرهاالقديمةوالموروثاتالتقاليدهذهطبيعةفيفيتمثلبينهماالاختلافوجه

المصادرمؤلفيإلىكاملبشكلِتعودالتقاليدهذهأنَفلهاوزنيعتقدفبينما،الزمني

،القدمبالغةليستالأحوالكلفيأنهاكماوتحويرها،بنقلهاقامواالذينهموأنهم

بكثير)1(.المصادرقبلالقدمفيموغلةخاصةكينونةَتمثلالتقاليدهذهأنَّجونكليرى

الإلوهيميأواليهويالمصدرمنالاَننراهاالتيالمصادرأشكالأنَجونكلرأىلقد

والخرافاتالأساطيرأونسبيًاالقصيرةالقصصمنكبيرلعدددمجعمليةنتاجكانت

الفترةأنَيعنيوذلك.كشعبإسرائيلتطورفينسبيَامبكرةتاريخيةمراحلتعكس

فلهاوزنعليهاعملالتيالفترةمنبكثيرأطولتعتبرالتوراةبتأليفالخاصة

قالكما"العبريللأدبالذهبيالعصر11معالفترةهذهتبدألمحيث.ومدرسته

الاَباء)2(.بعصوريُعرفماإلىتعودرب!ا،عديدةبقرونذلكقبلبل،فلهاوزن

دراسةعلىالمهمةالتداعياتمنالعديدلهكانجونكلبهجاءالذيالتحولإنَ

مقارنةخلالمناكتشافهتئَمفلهاوزنإلىبالنسبةالإسرائيليةالديانةفتطور.التوراة

وماالميلادقبلوالثامنالتاسعالقرنينفيلهاوأزَخإليها،توصلالتيالمكتوبةالمصادر

قبلماعلركزلذلكبكثيز؟ذلكيسبقالأمرفإنَجونكلإلىبالنسبةأمًابعدها.

فيورأى.الموروثةالتقاليدمنبسيطةأشكالإلىذلكفيمستندَا،الدولةمرحلة

المكتوبةالمصادرأقدمأنهعلىالمصادرنظريةإليهتوصلتالذيال(اليهويالمصدر

يمثلاعتبارهمنتطورًاأكثروأنه،وقديمةمبكرةلعمليةالتطورذروةيمثلأنهللتوراة

)3(.فلهاوزنيرىكماالإسرائيليةللديانةبداياتمجرد

.،(1 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study, Op.Cit)
.,38p James King West, Op. Cit.,32p

.(2 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study,)93-38p
(3.John Van Seters, Op. Cit.,)44p
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أنهماعلىخاصنحوٍعلىالتكوينوسفر،عامبشكلٍالتوراةإلىجونكلنظرلقد

التي،الشفهيةالتقاليدمرحلةفيتتمثلالأولىالمرحلة،ناجحتينمرحلتينشاج

عليهاعتمدأعثانية،للمرحلةمشتركًامصدرًاوفرتمجموعاتإطارفيتشكلت

مادتهما)1(.كتابةفيوالإلوهيمياليهويالمصدران

لهيرمانالحقيقيانالوريثان(ام)489نوتومارتنم(A)391رادفونويُعد

البابفتحاأنهماإلآَالمصادر،لنظريةالعامللإطارهذينتبنيمنالرغمفعلى.جونكل

أقرهالذيالتحليلتجاوزأإنهمابلالمصادر،لنظريةتمامَاالرافضينمنكبيرتيارأمام

بهماخاصةنظرياتووضعا،القديمةالموروثةالتقاليدإندماجبخصوصجونكل

)2(.البعضبعضهامعالتقاليدهذهاندماجحول

11Theبعنواندراستهفيرادفونركزلقد Form- Critical problem of the

Hexateuch"الحالي،بشكلهاالتوراةخروجوراءالأسبابوتفسيرشرحمحاولةعلىا

الموروثةالتاقاليدمجموعاتاندماجوراءالسببما:الدقةمنأكثرنحوٍعلىأو

عشوائية؟مجموعاتإطارفيتُجمعلمولماذاالاَن،عليهنجدهاالتيالتاريخيبألتسلسل

النماذجمنوغيره5-2615:التثنيةسفرفيوردماعلىاعتمادَارادفونقررلقد

يتمالدينيةالاحتفالاتكانتإسرائيلبنيتاريخمنمبكروقتفيأنهالمشابهة

مبكروقتفي7كانالخلاصتاريخوأنَ.الخلاصيةيهوهبأفعالللاحتفالاستخدامها

الخلققصصإلىإضافةرا(إليهويالمصدرقدمهالذيالتاريخأساسيشكل

فإنَوبالتاليالمصادر،عليهاقامتالتيالنوإةبمثابةكانتالتقاليدهذهأنَأيوالاَباء.

كما،الستةالأسفارإمنالأولىنسختهاليهويالمصدريكتبأنقبلحدثقدذلككل

المصادر)3(.نظريةبذلكأقرت

(1.,.R .N Whybray, The Making of the Pentateuch:A Methodological Study, Op.Cit)

.93p
."(2 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study, Op.Cit)

.,04p James King West, Op. Cit.,32p
.(3 Julius .A Bewer, Op. Cit.,)73p
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التيالنتائجطور"التوراتيةالتقاليد"تاريخبعنواندراستهففينوتمأرتنأقَا

تتألفالتوراةأنَنوتمارتناقترححيث.الاختلافبعضمعرادفونإليهاتوصل

)1(:الأصليةالتقاليدمنمنفصلةمجموعاتخمسمن

مصر.منالخروج-أ

.كنعانأرضإلىالدخول-2

البرية.فيالتيهفترةخلالالتوجيه3-

.الاَباءوعود-4

البدائي.التاريخ-5

قبلالقبائلواتحادالقضاةعصرفيتتَمالمجموعاتهذهدمجأنَنوترأىلقد

والمركب،الخاصتطورهلهالمجموعاتهذهمنكلوكان،مكتوبةنسخةأيةوجود

لهذهمحررينجامعينمجردوالإلوهيمياليهويالمصدرمثلالتوراةكُتَابوكان

إبراهيمقصصأنَنوتمارتناقترحالمثالسبيلفعلى)2(،إليهمانتقلتالتيالتقاليد

البعضْبعضهاعنمنفصلةمختلفةمناطقإلىالأصلفيتنتميويعقوبوإسحاق

)شكيمفلسطينووسطالشمالمنطقةإلىتعوديعقوبعنتتحدثالتيفالتقاليد

فييهوداتلإلىإبراهيمعنتتحدثالتيالتقاليدتعودبينماإيل(،وبيتانابلس(

سبع.بئرحولالجنوبإلىتعودبإسحاقالخاصةالتقاليدبينماالخليل،،ا()حفرون

البعضبعضهاعنالمنفصلةالتقاليدهذهكلدمجتتَمبعدفيماللقبائلاتحادومع

r?(Genealogical)الأنسابسلاسلمنمخططبواسطة Scheme?.

هناككانالتقالبدلهذهالتحريرعمليةمنمرحلةكلفيأنهنوتمارتنورأى

التقاليدهذهاندمجتفعندما.الأخرىالمصادرعلويؤثريتحكمواضحواحدمصدر

.(1 James King West, Op. Cit.,)74p
(2.John Van Seters, Op. Cit.,)46p

.(3 Ibid.,)47-46p
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يمثلالذيالنموذجبمثابةاله(اليهويالمصدركانالبعضبعضهامعلقديمةع

لمادةومكملامتدادبمثابة)ل!(الإلوهيميالمصدركانحينفي،الرئيسيلقصص

المصدرإلى)ولله(والإلوهيمياليهويالمصدراناندمجوعندمااليهوي)1(.لمصدر1

منالتوليفةلهذهأدبيكإطارالكهنوتيالمصدرباستخدامالمحررقامفقد)!(أحمكهنوقيا

اليهويفالمصدرالمصادر.منمصدربكلالخاصةالمعالمطمسدونأخقاليد،إ

يعتبر(P)الكهنوتيالمصدربينماأكثر،بتفصيلالآباءقصصيتناول)ل!ل(الإلوهيمي

تفاصيليسردالكهنوتيالمصدرنجدالمقابلفيالاَباء.لتارلخسردهفيللغايةمختصرَا

()2(.)وللهالإلوهيمياليهويبالمصدرمقارنةسيناءفيوقعتالتيلاحداثاعنكثيىة

خلافوعلىالمصادر،بنظريةيتعلقفيمانوتمارتنلدىللنظراللافتولكن

محررينِولافردينمؤلفينليساوالإلوهيمياليهويالمصدران11:بقولهجونكلأقرهما

أنَعلىيصر(نوت)أيأنَها)3(،أالرواةمنمدارصعنعبارةكانابلقديمةلكتابات

الجماعيالتأليفمننوعنتاجوليستأفرادنتاجأنهاعلىإليهايُنظرأنيجبالمصادر

سابقة،أعمالعلىمادتهاكتابةفياعتمدتالمصادربأنَاعترافهوبرغم)4(.المجتمعيأو

إلىالمبكرالمستوىتقديمتعيدالمصادرهذهيعتبرلكنه،مكتوبةأوشفهيةكانتسواء

يمكنلالذلك؟البعضبعضهاعنمستقلةأدبيةكياناتيمثلأنهعلتمييزهيمكنما

وأالمفرداتحسبجامدةمعايرإلىإستنادَأالمصادرمنلمصدرالأدبيةالوحدةتحديد

يسحدثكونهحيثمنأدبيةوحدهبيمثلالقديمالمصدرإنَّبل،غيرهأوالأسلوب

)!(.مستمرةمتواصلةقصةعن

(1.Damian .J Wynn Williams, Op. Cit.,)11p
.(2Ibid)

(3 Hermann Gunkel, The Legends of Genesis, Translated by, .W.H Carruth,Oper)
,Courtأcago,,1091013pا Ch

.(4 Damian.1 Wynn Williams, Op. Cit.,)17p

.(5 Damian .J Wynn Williams, Op. Cit.,)17p
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الشكليالفقدمدرسةتار!:ثالفا

الألم!انياللاهوترجلإلىالشكليالنقداتجاهلظهورالأولىالإرهاصاتتعود

lam(Martin)كيلرمارتن Kahlerوراءب!االاهتمامضرورةرأبدالذيم،2918م

فيه،وردالذيالمَديمزمنهسسِاقفيإليهاوالنظر،القديمةللنصوصالتاريخيالنقد

بالألمانيةعليهأطلقماأوالزمنيبسياقهالتارلخربطعلالعملضرورةأي

(Ubergeschichtliche)منوانطلاقًاا)1(.االتاريخوراءاما1ترجمتهعاىاصطلحماأو

قصصر:مثلالقديمالعهدفيالقديمةالأدبيةالأشكالمنعددبتحديدكيلرقامذلك

الاتجاههذابأنَّرأيوثمةوالشعر)2(.التاريخيةالحقائقبينتجمعالتيوالملاحبمالخلق

Franz)أوفربكفرانزمعتحديدَا،الكنيسةرجالبينبدأقد Overbeck)عام

(.r)الأدبيةللأشكالتاريخًاسيكونللأدبحقيقيتاريخأيأنَّاعتبرالذيم1882

بالألمانيةعليهيُطلقماأومبكرَاأوأصليَاأدبًايضمالجديدالعهدبأنَّأوفربكوقال

(Urliteratur)عاموفي)"(.الأدبيتركيبهحيثمنخصوصَاتمامَا،مستقلاَكان

الرؤويالعصرعندراستهفي(CarlWeizsacker)فايزسيكركارلقامم1886

ApostolicAge):عنوانتحتالمسيحيةللكنيسة of the ChristianChurch)

فيالشكليالنقدثوابتمنأصبحتالتي،والمضامينالأفكارمنمجموعةًليطرح

.()الاجتماعيةبالأوضاعيتعلقفيماخصوصَا،العشرينالقرن

الممكنغيرمنأنهفيالرأيليوافقه،المبتدئكيلرزميلجونكل،هيرمانوجاء

صورتها!االأدبيةالنصوصمعيتعاملالذيالمحدود،التاريخيالنقدعلىالاعتماد

الإلهيالتجليإشاراتوتحليلبدراسةجونكلقياممعالانطلاقةوكانت.المحدودة

(1.Hermann Gunkel, Op. Cit.,,902p John B6 rton, Op. Cit.,)33p
(2..M .J Buss, Op. Cit.,)358p

)3(أ"ا"26354-.264

(4.Ibid.")264p
(5.Ibid,p462L562)
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القديمةوالبابليةالقديمةأليهوديةا!"شاراتامعالعلاقةسياقفيالجديدالعهدفي

التيوالتعبيراتبالأفكارالخاصةالتقاليدأْ!11بتحديدوقامام(،598عامفي)وذلك

الدينيةالأصولعلىتشتملالتيتلكخصوصا،الوقتمنطويلةلفترةاستمرت

الأفكارهذهرؤيةالأفضلمنأنهجونكلورأى.والخلاصالخلقلقصص

استمراريةوإنَ.مستمرةدينيةرؤبدعنتعبيرأنهاإلىوالإساراتوالتعبيرات

لأحداثفعلردببساطةتكنلمأنهاإلىيشيرالزمنمنطويلةلفترةاستخدامها

)1(.محددةخاصة

العهدنصوصخصوصَا،القديمةللنصوصدراستهخلالجونكللاحظلقد

النثريضموالشعر.النثرإطار:فيجمعهما،كبيرينأدبيينتصنيفينوجود،القديم

الشعر:يضمبينما.التاريخيةوالقصصالفلكلوريةوالحكاياتوالخرأفاتألأساطير

والمزاميرالشكروأدعيةوالتراتيلالدنيويوالشعرالنبويةوالمعجزاتالحكمةأدب

لسفرتفسيرهخلالابتداءًالشكليالنقدمنهجبتطبيقجونكلقاموقدوغيرها)2(.

TheLegends"اعنوانتحتام159عامالتكوين ofGenesis"،فيبتطويرهوقاما

المزامير،ل!مفرمقدمتهفيتطورهذروةإلىووصل،م9291عامالمزاميرلسفرتفسيره

م)3(.3391عام(J.Begrich)بيجريش.أكملهاجالتي

النقدمجالفيالفعليةالانطلاقةنقطةبمثابةأتكوينلسفرجونكلدراسةوتعتبر

الشعربينماالأدبيةللأشكالتصنيفاتوضععنفضلاَ-استطاعوفيها،الشكلي

حيثمنبينهماالاختلافمواطنوتبيان،والأسطورةالتاريخبينالتمييزوالنثر-

الأسطورةأنَفيتتمثلبينهماالتمييزفيالمعاييرهذهأهمأحد.وطبيعتهمنهماكلأصل

وهو،مكتوبشكلفييكونماعادةالتاريخبينما،شفهيتقليدعنعبارةالأصلفي

(1..M .J Buss, Op. Cit،.)265-264p

.81nn, Op. Cit., p!2)ي Rich4 rd .N Soulen, Op. Cit., ,62p Walter Brueggem)

.(3 Marvin.A Sweeney& Ehud Ben Zvi, Op. Cit.,,17p Frank Moore Cross, Op. Cit.,)4-3p
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منهما)1(.كلومضمونطبيعةحيثمنالنوعينبينأصيلاَاختلافَاجونكليراهما

ممارسةعادتهممنيكنلمالذينأولئاشتقاليدهيجونكل،حسب،فالأسطورة

)2(.الكتابةممارسةعلبالأساسيعتمدالعلميالنشاطمننوعٌالتاريخبينما،الكتابة

علىيحتويالتكوينسفرأنَّمفادهانتيجةٍإلىالدراسةهذهفيجونكلتوصلوبالتالي

لمالاباءقصصأنَفيرى)3(.الشفهيةالتقاليدمنمادةلكتابةوالأخيرةالنهائيةالمرحلة

وتكشفتعكسالفقراتمنالعديدهناك،العكسعلبل،بأنفسهمالآباءيكتبها

.الرواياتهذهرواةوعصرالاَباءعصربينتفصلالتيالزمنيةالفترةعنبوضوح

وردمثلماأليوم(ذلك)حتىأ!"6-؟6الإ1مثلتعبيراتإلىذلكفيجونكلواشند

38)4(.37،:91تكوينفي

فييتمثلأسطورةهووماتاريخهومابينللتمييزآخرمعيارَاجونكلويسوق

الأهمية،ذاتالعامةالأحداثمعيتعاملفالتاريخ،النمطينلكلاالاهتماممجالات

المثالسبيلفعلى.العاديونالناسبهايهتمالتيالأسياءمعتتعاملالأسطورةبينما

منإسرائيلبنيتخليصفيينجحداودجعلتالتيالأسبابذكرالتاريخمننتوقع

الصغيرالصبيأنَّكيفإخبارناعلىتركزالأسطورةبينما،الفلسطينيينوظلمقهر

قصصمنالعديدعلىانسحبتالتيالكيفيةهيهذه.الفلسطينيالعملاققتلداود

والتي،ولعقوبعيسووقصصوهاجروسارةإبراهيمقصصمثل،التكوينسفر

هذهبمثلتهتمالشعبيةوالتقاليدالأسطورةبينماعنها،يتحدثحتىالمؤرختهملا

(.)ْالتفصيلات

.13ص،سابقمرجع،طومشون.لتوماس)3(

"3.(1.,Hermann Gunkel, Op.Cit)
"4.(2,Ibid)

(4.Hermann Gunkel, Op. Cit.,)4p
5p(,.Ibid.5)ا
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للتمييزالتكوينسفرعلىدراستهفيكاتجونكلذكرهاالتيالأخرىالمعاييرومن

ففي،الدراسةمحلللمادةعيانسهودتوافرمعيارأسطوريهووماتاريخيهوماسين

علىتعتمدالاَخرالجزءوفيالتقاليد،علىمنهاجرءِفيالاعتماديتمالأسطورةحالة

خصوصًا،التكوينسفرمنالأولىالقصصعلىالمعيارهذأنطبقأنولنا.الخيال

إنسانيةتقاليدتوجدلاكما،الخلققصةعلىساهدإنسانيوجدفلا.الخلققصص

كثيرايثيرالاَباءبقصصيُعرفماأنَكما.البشريللجنسالأولىالبداياتإلى3نعود

التيعام54ادهفترةتلاهالآباءبعصريُعرفمافإنَّالتقاليدعلىفبناء.الشكوكسن

في،كافِبشكلالفترةهذهعنالحديثأوتناول!يتمولممصر،فيإسرائيلبنوقضاها

نأالمعقولمنيكونكيفالاَباء.عصرعنمهمةغيربتفاصيلالاحتفاظيتمحين

وفي،الأولىالعصورفيالقدامىأسلافهاعنالتفاصيلبأدقتحتفظماأمةأوماث!عبَا

؟)1(القوميبتاريخهاتسميهعماالحديثتنسىذاتهالوقت

والتاريخيالأسطوريبينللتمييزجونكلطرحهاالتيالأخرىالمعاييرومن

بشكلِتتحدثفالأسطورةاللاتصوري.أوباللامعقوليتعلقالذيالمعيارذلك

بعضعلىتنطويقدالشعريةوالأسطورةما.حدِإلىمعقولةغيرأشياءعنمستمر

عنتعبرالغالبفيالتيالنثريةبالاشطورةمقارنةما،حقيقةِعنتعبركونهااحتمالات

الأسطورةوجعل،والأسطورةالشعربينربطجونكلأنَأي)2(.كاملةسبهحقيقة

الأسطورةمنالعكسعلى،الشعريةالصورةخلالطمننفسهاعنالتعبيردائ!اتحاول

)3(.الحقيقيةوالأحداثبالوقائعإخبارناالغالبفيتحاولالتي،النثرية

بينللتمييزالأساسالتكوينسفرعلالأولىدراستهفيجونكلوضعلقد

التيوالأسطورة(Myths)الإلهعنتتحدثالتيالأسطورة:الأسطورةمننوعين

"6.1,( Ibid)

(2.Hermann Gunkel, Op. Cit.,)7p
"011-15(3,]bid)http://kotob.has.it
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هوالإلهكانحينففي)43+ء!حلأ(.الاَباءبقصصيُعرفماأوالبشرعنتتحدث

الاهتمامزادكلماوبهذا.الثانيالنوعفيالبكلبدورالاَباءيظهر،الأولالنوعفيالبطل

إلىالمادةهذهاقتربتكلما،جونكلرأيحسبما،مادةِفيالإلهيالدورعلىوالزكيز

'1)الأولالنوعضمنتصنيفها )Myths).أنهاعلىالأساطيرإلمماجونكلنظرلقد

)2(.التاريخقبلماعصورإلىيعودللغايةقديمأدبيجنس

مختلفةتصنيفاتوضعالتكوينلسفردراستهخلالجونكلحاوللقد

الإنسانيللبحثاستجابةًجاءتالتي،التعليليةالأسطورةعنفتحدثللأساطير

)3(.حولهوماالعالمعنتساؤلاتمنذهنهفييدورلماإجاباتعنوالمستمرالدائم

ومنها،القبليةالعلاقاتوراءتبحثالتيتلكأوالإثنولوجيةالأسطورةعنوتحدث

هذاكلذاولما،لإخوتهخادمَاكنعانكونفيالسببوراءالبحث:المثالسبيلعلى

جونكلوتناول؟)"(الشرقفيلوطأبناءاستقرارفيالسببوماليافث؟الانتشار

إسرائيلبنوشغلحيث(EtymologicalLegends)الأسماءتعليلأساطيربالحديث

الأجناسلأسماءالحقيقيوالمعنىالأصلفيبالتفكيرأذهانهمالقديمةعصورهمفي

الأسماءبتعليلالاهتمامذلكجونكلويرد،والمذابحوالجبالوالآباروالجبالالبشرية

التاريخية،الفترةهذهفيلهممهمةكانتالأسماءأنَإلمماوراءهأالدوافععنوالبحث

(.عليها)ْتُطلقالتيبالأشياءصلةذاتالأسماءبأنَّلقناعاتهم

Ceremonial)الطقوسيةالأسطورةجونكلعنهاتحدثالتيالأساطيرومن

الدينيةالطقوسسرحمنهاالغرضيكونالتيالأساطيرتلكوهيولء!!ما(ث!4

!14-13.(1,Ibid)
(2.Ibid.,)23p
250.(3,Ibid)

"26-25.(4,Ibid)

.unkel, Op. Cit., 92-27p5)لم Hermann)
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والثافي(لا9الذص!ونيلسفاجماعدت!بيقي!)د"سهالقديمالع!دنقد

التار!خمنالبدائيةالمرحلةإلىالأساطيرمنالنوخذلكجونكلوُيرجعوتفسيرها.

إلىوفيمب،البدأئيةالشعوبحياةفيمهمًادورَاتلعبالطقوسكانتحيثئسانيإلى

عنجور!لتح!ثكنابها)!".احتفلواالذينمنبكثيرأقدمتراثَاتمثلإنهاالقول

أصلتشرحالتيالأسطورةوهي(GeologicalLegends)الجيولوجيةالأساطير

أ!ابتهالذيوالإقليماقيالبحرأصلشرحقصةالمثالسبيلعلىومنها،المكان

2)(22-:91)تكوينلوطقصةفيالربلعنة 1.)Vوجوددراستهفيجوزر!لميزكل

الأهـاحفيالوأردةهاجرقصةلذلكمثال.البعضبعضهامعمختلطةأساطير

حيثمنإثنوجرأفيةأسطورةكونهاعنففضلاَ،التكوينسفرمنعشرإدسادس

والملابات،للظروفشرحهساحيثمنإثنولوجيةفهي،إسماعيللحياةتصويرها

منعذقيوأهـطورةرئي(،الحىبئرعنالحديثحيثمنطقوسيةأسطورةوهي

)إسماعيل()3(.ورئي(الحىلاسميتفسيرهاحيث

الأدبيالشكلعنللحديثالتكوينسفرإلىفىراستهفيجونكلانتقلذلكبعد

TheLiterary)للأساطير Form of theLegends)الأساطيرنفهملكيأنهورأى
هذهفيهظهرتالذيوالسياقالظروفنستدعيأنيجبأفضلنحوٍعلى

أساطيركانتجونكل،حسب،التكوينسفرفيالواردةفالأساطيرالأساطير)"(.

والدلل.أدبيةصورةفيشعريًاتججميعهاماشخصقامذلكوبعدبدإيتها،!افردية

بمقد!ةتبدأفهي،كاملةوحدةًبذاتهاتمثلأسطورةكلأنَرأول،حسبذلك،على

الأهـطحفيالوإردةإسحاوَزوإجقصةلذلكمثال،وأضحةبخاتمةوتتهيمتميزة

أدانيالأصحاحفيإسحاقذبحقصةوفي،التكوينسفرمنوالعشرينالرابع

(1)اbأ،.32-030.4

.43"4 p2(أكاا(

5.Ibid, 3-34p)ر(

(4.Ibid.!)41-04p
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كانتالأساطيرهذهأنَّجونكلحسبالاضلإذن)1(.ذاتهالسفرمنوالعشرين

لاحقةمرحلةٍوفي،القديمةالأولىمراحلهافيمنفصلةذاتيةوحداتأوفرديةَ

المستقلةالأسطوريةالوحداتهذهتجمعأسطوريةدوأئرأوحلقاتهناليأصبحت

جونكلحسبعليهايُطلقماوهيبينها،فيماالربطوتحاولط،البعضبعضهامع

(T)(Legends Cycles.)اخاصةالأسطوريةالدائرةإنَّالةوليمكنذلكلتوصطيح

فيولوطإبراهيمانفصال:التاليةالأسطورلةالوحداتعلىاعتمدتولوطبإبراهيم

ميلادوعمون،موآبمبلاد،سدومهلاك،حبرونفيالإاليالتجليإيل،بيت

.إسحاق

إلىالأقربالأسطورةتحديدفيوقصرهاالأسطورةطولطعلىجونكلاعتمدكما

ورحلةبابلوبرحنوحسكرقصص)مثلالمختصرةفالأسطورة.الأصليةالصورة

إلىالأقربهيفينوئيل(وفيإيلبيتفيويعقوبهاجروهروبمصرإلىإبراهيم

)3(.الأصليةالصيغة

مسألةوهيالتكوينلسفردرأستهفيجونكللهاتعرضمهمةنقطةوثمة

علىالأشخاصتعاملالشهيرةالأساطيرأنَرأىفقد(Types)الأنماطأوالأشكال

السادلسالأصحاحفيالواردةهروبهاقصةفيهاجرفمثلاً(Types)يمثلونأنهم

الغيور،الزوجة(Type)تمثلوسارةالأَمَة،(Type)تمثلالتكوينسفرمنعشر

الزوجة(Types)تمثلانوليئةوراحيل،المتسامحالزوج(Type)يمثلهـابراهيم

)"(.المكروهةوالزوجةالمحبوبة

(1Ibid)،.3!م

(2.Hermann Gunkel, Op. Cit.,)45p
(3.Ibid.,)46p

(Ibid,4)"53و-.5
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حديثهوفي،الأدبيةالأشكالتحديدفيودراساتهجونكلإنَبالفعلالقوليمكن

فيجديدةاَفاقنحوالبابفتحوالتاريخالأسطورةبيرْوالفرق،الأسطورةأنواععن

جونكلدراساتوكانت.القديمالعهدنصوصخصوصًا،القديمةالنصوصتناول

.المجالهذافيوروادعلماءمنبعدهجاءمنعليهبنىالذيالأساسهي

تطويرًاإشعياءسفرعلى(HugoGressmann)جريسمانهوجودراسةوتعتبر

تبدأ.المختلفةالأدبيةالأسكالنصنيفأووعزلالشكليالنقدفيجونكلنمهج

Dieأاْلterarاscheْ)عنوانتحملبدراسةجريسمانفامعندماام149عامالقصة

Analyse Deuterojesajas)أنواعمنمجموعةعنعبارةإشعياءأنَجريسمانواعتبر

بعضهاعنالأنواعهذهفصلأحيانَايمكنأنهجريسمانورأى.الخطابمنمختلفة

المقدمةبهاجاءتالتيالصيغوباستخدام.والخاتمةالمقدمةمثلبوسائلالبعض

سياقها،عنالخطابأنواععزلجريسمانحاولأخرىشكليةوعواملوالخاتمة

)1(.كمثالوالتهديداتالوعودمثل،معينةتقاليدعنتعبرأنهاعلىتأكيدهو

11القديمبالعهدالمتعلقةالقديمالشر!انصوص1بعنوانجريسمانكتابويعد

بنيلتاريخالمقارنةالدراسةمجالوتوسعانتشارفيأسهمتمهمةدراسةالآخرهو

)2(.بكاملهالادنىالشرقليشملإسرائيل

التيدراستهفيجريسمانبدأهما(L.Kohler)كولر.لواصلم2391عاموفي

DeuterojesajaStilkritisch)عنوانحملت untersucht)عنعبارةإشعياءورأى

شفهيةلتقاليدأدبيةكأشكالالوجودفياستمرتمستقلةأدبيةوحداتمنمجموعة

)3(.قديمة

.h,55-04 Walter de Gruyter,,7691 2p1)ثه Roy .F Melugin, The Formation ofIsai)

.-1213ص،سابقمرجع،طرمبون.لتوماص2()

(3.Roy .F Melugin, Op. Cit.,)2p
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أمثالجونكل،وتلاميذ،الشكليالنقدمدرسةمنالثانيالجيلروادواصل

(SigmundMowinckel)موفنكيلوسيجموند(AlbrechtAlt)اَلتألبريشت

لغةودور،الاجتماعيةوالأوضاع(Types)الأشكالبتحليلالاهتماممععملهم

علىالإسرائيليالقانونشكلفيثورةعلىدليلااعتبروهاالتيوالقوانينالتشريع

تلك،للغايةمهمةتعتبرالتي،السياقهذافيالمقارنةالدراساتومن.الكنعانيالقانون

The)عنوانتحتالإنجليزيةإلىوتُرجمتألبريشتبهافامالتيالدراسة Origins of

1( )Israelite Law, In Essays on Old Testament History andReligion).أفَا

Gerhard)رادفونجيرهاردأمثالطالشكليللنقدالثالثالجيلرواد Von Rad)

يدرسواكأنأكبر،أدبيةوحدأتدراسةفيبدؤوافقد(MartinNoth)نوتومارتن

التيالتطوراتمنالأخيرةالمرحلةلفهممنهممحاولةِفيوذلك،الأولىالستةالأسفار

عليهأ)2(.اللاهوتيوالتأثيرالقديمةبالتقاليدلحقت

أنَرادفونيقررالشكليالنقدمنهجمصطلحاتإطاروفيالسياقهذاوفي

وامتدادًا)3(.رحابةأكثر(Genre)ويكونيتسعأنيمكن(Genre)أوالأدبيالجنس

العهدمنالأولىالستةالأسفارعنالإنجليزيةإلىالمترجمةرادفوندراسةلذلكمثال

The)عنوانتحتام669عامالقديم Form- Critical Problem of the

01( )Hextateuch).منإسرائيلتكوينعأطالمبكرةدراستهفيركزفقدنوتمأرتنأقَا

حولأنفسهمبتوحيدع!ثرالاثنىالقبائلقيامعنتحدثحيث،العبادةمركزحيث

Das)عنوانتحملالتيام359عامدراستهفيوذلك،للعبادةمركز System der

(1.Marvin.A Sweeney& Ehud Ben Zvi, Op. Cit.,)2p

(2.Ibid)
(3 Steven .L Mckenzie, Stephen .R Haynes, To Each Its Own Meaning: AnIntroduction)

,toBiblical Criticism and Their Application, Revised and Expanded, London

.Westminster John Knox Press, Louisville,,9991 64p

(4.Marvin?.A Sweeney& Ehud Ben Zvi, Op. Cit.,)2p
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Israels31عولحأ' )Zwolf).التشويللتاريخدرأستهخلالنوتمارتنلاحطكما

تتشابه)2(القضاة-يشوعأسفارمادةفيمستمربشكلقصيرةتاريخيةملخصاتوجود

أثبتذلكإلىواستنادَا.اللاهوتيوالمنظورالأدبيالأسلوبحيثمنكبيرحدِإلى

أطلقالذي"التثنويابالتاريخ1يعرفماتشكلالقضاة-يشوعأسفارأنَنوتمارتن

متنوعةمادةبجمعالأسفارهذهخلالالمؤرخقامحيث،r(5،)اختصارَانوتعليه

ونفيالهيكلتدميرأسبابشرحخلالهحاولواحد،مؤلف!وجمعهاقديمةوكبيرة

سفرفيوردكماالعهدبشروطالوفاءفيفشلهمبسببالموعودةالأرضمنإسرائيل

أطلقونحمياوعزراالأيامأخبارأسفارعلىمشابهةبدراسةنوتوقامالتئنية)3(.

.(4ا)الأياماأخباررب!تاا1علمِها

هوالقديمالعهددراساتحقلفينوتمارتنبهقامماأهمإنَالقوليمكن

A)عنوانتحتام729عامالإنجليزيةإلمماالمترجمةدراسته History of

Pentateuchal Traditions)جاءالحاليبشكلهاالتوراةتكوينأنَّإلىتوصلحيث

أفكارحولتدورالأدبمرحلةتسبققديمةمرحلةمنمنفصلةتقاليدجمعنتيجة

الممنوحالوعد،التيهفترةفيالتوجيهمصر،منالخروج:وهيتمامًا،ومتمايزةواضحة

مرةًتركيبهااعيدالتقاليدهذهإنَّنوتمارتنويقولللاَباء.الإلهيالتجليللاَباء،

(.موحد)ْككيانإسرائيلبنيتشكلضوءفيأخرى

تلكعنتختلفنوتمارتنإليهاتوصلالتيالنتائجأنَمنالرغمعلىفإنهإذن

والإشارة،كبيرةأدبيةوحدأتتحديدعلىاتفقكليهماأنَإلآَرادفونإليهاتوصلالتي

.المتأخرةالتحريرلعملياتالهامالدورإلى

.(1 Steven .L Mckenzie, Stephen .R Haynes, Op. Cit.,)64p

الفانيوالأصحاحثوع؟سفرمزوالعثرينوالئالثالأولالأصحاحين:المثالشلعلىانظر)2(

.الأولصموئيلسفرمنعر

.(3 Steven .L Mckenzie, Stephen .R Haynes, Op. Cit.,)64p
.(4Ibid)

(5.Ibid)
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ساررادفونوجيرهاردنوتمارتنمنكلاتبعهالذيذاتهالنهجوعلى

علفركز،الأدبيةالوحداتتحديدفي(ClausWestermann)فيسترمانكلاوس

الأوضاعإلىللوصولتركيبهابدراسةقامحيث،النثريةوالتراتيلالطقوسيةالمرثيات

حفزتالتيوالدوافعالدينيةالطقوستنفيذعلوالقائمينللأنبياءالاجتماعية

عامالإنجليزيةإلىالمترجمةدراستهفجاءتتأليفها،علىالمزاميرصاحببالأساس

inthe)عنوانحملتالتيام659 Psalmsع!The Praiseof)ودراسته

Basic)عنوانحملتالتيأم199عامالإنجليزيةإلىالمنرجمةالأخرى Forms of

(1 )PropheticSpeech).

وكلاوسنوتومارتنرادفونجيرهاردبهاقاما.لتيالدراساتهذهكلإنَ

حيثمندراساتهفيجونكلرسمهالذيالأولالخطإطارفيجميعهاتسيرفيسزمان

معبالتزامنالادبيةوالوحدا!الأدبيالشكلعلىللنصوصفهمهفيالربطضرورة

ما.نصتكوينلازمتالتيالتاريخيةوالملابساتالاجتماعيةالأوضاع

الشكليالنقدمفهجية:رابتا

توكرجينوضعتهاالتيالخطواتتلكعنيخرجلمالشكليالنقدمنهجإنَّ

(Gene07 Tucke.)rبعنوانجاءتالتيدراستهافي(Form Criticism of the

OldTestament):)2(وهي

الخاصالمخططأوالعامالإطارتحديدأي:(Structure)البناءأوالتركيبا-

الذيالإطارتحديدمنالبدايةفيبدلاأنهأي.الدراسةمحلالأدبيةبالوحدة

ذلكعلىنطلقأنويمكنتنتهيوأينتبدأأين.الفقرةأوالنصفيهيتحرك

(1 Steven .L Mckenzie, Stephen .R Haynes, Op. Cit.,65p Marvin.A Sweeney&Ehud)
.BenZvi, Op. Cit., 2p

.Soulen, Op. Cit., 62p*أ(2Richard)
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والسماتالشكلبينيربصالذيهوالزكيبأوالبناءوهذا".النصاحدود1

الاجتماعيووضعهالادبيبجنسهيحيطأنيجبإذنفالشكل.للنصالأخرى

معالمستقلةالعناصرهذهبينبالربطكيب7الترأوالبناءيقومثم،الخاصوتصوره

Form):البعضبعضها - Genre+ Setting+ Concept)= Structure

البناءهذاأنَكما،(Form)الأدييالشكلخدمةعلىيعملالذيهوالنصفبناء

الاجتماعيوالوضع(Genre)الأدبيالجنستحديدعلىالقارئيساعدالذي!وو

.(Concept)النصوراءمنالتصورأووالمقهوم(Settingء)

حسب(Genres)الدراسةمحلللنصالأدبيةالأنواعأوالأدبيةالأشكالتحديد2-

؟)1(ملحمةأمخطابأممرثيةهوهل.نوعها

Sitz)بالألمانيةعليهيُطلقماوهو:(Setting)الاجتماعيالوضعتحديد3- im

Leben)الأصلية،صورتهفيللنصالاجتماعيالسياقعلىالتعرفمحاولةأي

التعبير)2(.أنواعمننوعأياستخدامإلىالدوافعوراءالبحثذلكوبعد

بعدَاللنصأنَّفكما،النصفيالتاريخيةالعناصرعلىيركزالاجتماعيفالوضع

تعكسصورةأيضَاولكنهأدبمجردليسفالنصتاريخيَا.بعدَاأيضَالهفإنأدبيَا

منالعديدعلىقامتالتيوالدراساتالاكتشافاتأسهمتولقد.بأكملهاالحياة

عمقعلىوالبراهينالأدلةمنالكثيرتوفيرفيالقديمالأدنىالشرقتاريخمصادر

بلذلك،فيأسهمالذيهوالآثارعلمفقطولش!.والتاريخالأدببينالصلة

منالكثيرقدماوالإنثربولوجيالاجتماععلممثلأخرىعلومَاهناكإنَ

والمناطقالقديمةإسرائيلبنيلحياةصورةبناءإعادةفيأسهمتالتيالمعلومات

.e Boadt, Op. Cit., ,85p Steven .L Mckenzie, Stephen .R Haynes, Op. Cit., 75p1)كأ Lawren)

2)ا Richard .N Soulen, Op. Cit., Ibid, Lawrence Boadt, Op. Cit.,,85p Steven .LMckenzie)

.Stephen.R Haynes, Op. Cit.,97p
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معبهليقومالكثيرلديهالإطارهذافيالشكليالنقدفإنَّوبالتاليلها.المجاورهَ

القديم.التاريلخ

الخطوةهيهذهوتُعد:(Intention)الأدبيالشكلاستخداممنالغرضتحديد-4

الدورعنالبحثالخطوةهذهخلاليتم.الشكليالنقدمنهجتطبيقفيالأخيرة

النصإطارفييؤديهالذيوالدور،الأصليةصورتهفيالأدبيالشكليؤديهالذي

1(.الحايا)

صورتهفيالنصوراءتبحثالتيالخطواتتلكعلىيقتصرلاالأمرولكن

الذيمن:مثللأسئلةدائ!ايتعرضأن،الشكليالناقدعلىيجببل،فحسبالأصلية

هوومايُقال؟وأينيُقال؟مانوعيةوما؟يتلقىالذيالجمهورهوومن؟يتحدث

ومن؟بتحريرهقامالذيومن؟إليهالإضافاتأضافالذيومن؟يقالمماالغرض

كماولماذا؟ومتىأين:يسألأنالشكليالناقدعلىيجبكذلك؟وهذبهنقحهالذي

يمكينهحتى؟المختلفةوثقافاتهالقديمبالتارلخجيدبإحساسيتمتعأنعليهيجب

.التساؤلاتهذهلكلإجاباتإلىالتوصل

بعمليةللقيامسهولةأكثرمنهجيةإجراءاتطرحإمكانيةنرىالإطارهذاوفي

التالي:النحوعلىالشكليالنقد

وأينيبدأأين،الدراسةمحلالنصفيهيتحركالذيالإطارتحديدالضروريمن-ا

11.النصاحدود1بسلفًالهتعرضناماأي؟ينتهي

الزكيبيةالعلاقاتوتوضيحما،لنصالمكونةالعناصرأوالأدبيةالوحداتتحديد-2

وحدات11الإجراءهذاعلىنطلقأنويمكن،ببعضبعضهاتربطهاالتي

.االنصا

.wrenceBoadt, Op. Cit., 85pكSoulen, Op. Cit., ,62p Lالاrd1)لمه Rich)
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تشكيلكيفيةودراسة،الأدبيةأذوحداتهدْترتحكمالتيالعلاقاتدراسة3-

11.النصوحداتبينالعلاقات11الإجراءهذاعلىنطلقأنويمكن،الفقرات

بتقييمالثمكليالناقديقومكأنذلك،الأمرتطلبإذاالخارجيةالعناصرتحديد4-

وأمبكرةتقاليد)سواءالدراسةمحلالنصعلدخيلةعناصرأيةوتأفيطبيعة

(.متأخرةتحريرعمليات

منوالغرض،الأدبيةالوحدةأوالنصلمعنىاحتمالاتاستنتاجأوتحديدمحاولة-3

الحالي.النصإطارفيسياقهاوفي،المفترضالقديمالزمنيسياقهافيوجودها

فتحديد.ينبغيكماالشكليالنقدلتحقيقالأهميةغايةفييُعدسبقماجميعإنَ

احتوتوكم؟انتهتوكيفالنصوصبدأتكيف.للغايةمهمأمرالأدبيةالوحدات

للغايةمهمةالأدبيةالوحداتهذهتربطالتيالعلاقاتأنَكما؟والنهايةالبدايةبين

قديمةخارج!ةعناصرهناكهل؟تناقضأوتضادهناكهلتطور؟هناكهل

التعرفيمكنأُقحمتمأخرةإضافاتأو،والتزييفوالتحريفللتشويهتعرضت

هذهكلإذن؟النصسياقمعمتماسيةغيرلأنهاأوالفكرأواللغةطريقعنعليها

.المستخدمللنصأُريدالذبسالمعنىإلىتوصلالمنهجيةالإجراءات

الشكليالفقدإشكالياتخاممتتا:

الشكليللنقددراستهخلالطايتعرضأنللمرءيمكنالتيالإشكالياتمن

ذاته.حدفي"الشكليالنقد11بمصطلحمجيطالذيالوضوحوعدمالغموضذلك

روادفغالبحِة".والتاريخالشكليالنقد11عنالحديثعندالإسكالياتأهموتظهر

منهبدلاَاس!خدموابلتحديذا،الشكليالنقدمصطلحإلىالإسارةتجنبواالشكليالنقد

TraditionCriticism/)التقاليد""تاريخبيُعرفماأوالتقاليد""نقدمصطلح

History of Tradition).أنهعلىالتقاليد"انقد1مصطلحاستخدممنهناكإنَبل
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1))ديبليوسمارتنمثل"الشكليالنقد11 AM. Dibelius).تنطويأخرىحقيقةوثمة

الأدبيةبالأجناساهتمامًاأقلكانواالشكليالنقدروادأنَفيتتمثلكبيرةإسكاليةعلى

إلىللوصولالشكليالنقدمنهجيقتضيهماحسبالمنفصلسياقهافيذاتهاحدفي

لماتقريبَامرادفَالديهم"الشكل11أصبحبل،التاريخقبلمامرحلةفيالشفهيةأصولها

Formgeschichte)"الشفهيةالتقاليدابتاريخ1يُعرف - Oral Tradition

History).بارتونجونقالهبمانستعينأنيمكنوهنا(JohnBarton)علىمعلقَا

مثلالقديمالعهددراساتاهمما!محلكثيرةأحيانفيبكنلمالشكليالنقد"إنَ:ذلك

علىرفيتالعيالاْدبية،المناهجتلكأو(RedactionCriticism)التحريريالنقد

ا)2".االنصلتطورالأدبيةقبلماالمراحلعلىالتركيزمنأكثرللنصالنهائيالشكل

النقددراسةعندالمرءلهايتعرضأنيمكنالتيالأخرىالإسكالياتمن

(LiteraryForm)الأدببالشكلبينالكثيرينلدىوالخلطالتداخلذلكالشكلي

النقدرواديستخدمهكماالأدببالشكلفمفهوم.(LiteraryGenre)الأدبيوالنوع

قالهبماالاستعانةويمكن.التعريفمستوىعلىالمشكلاتمنالعديديطرحالشكلي

المضمونمعيتعارضالشكلأنَمنالسياقهذافي(W.Richter)ريشتر
4()Contentالجانبابمثل1أنهعلىالشكلمصطلحالدقةمنأكبرنحوعلىفهمأو

LinguisticSide)التعبير"مناللغوي ofExpression).يرىذاتهالسياقوفي

Outer/الخارجي)الشكلبينالتمييزضرورةريشتر Form)بالإطاريتعلقالذي

!عولول)()3(.Form/أخليالدلشكلاو)لخارجيا

التيتلكالشكليالنقدتطبيقعندلهانتعرضالتيالأخرىالإشكالياتمن

يفهمالحديثالقارئنجعلأنيمكنفكيف".الاجتماعيالوضع11بمسألةتتعلق

(1.Marvin.A Sweeney&Ehud Ben Zvi, Op. Cit.,)36p
.(2Ibid)

1.(3 Ibid,)38p
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علوالتعرفصياغةإعادةفيمنهوالاستفادةمالنصالاجتماعيالوضعويدرك

بكليتعلقإلاجتماعيالوضعوهل؟القديمالعهدلنصالاجتماعيةالأوضاع

مأ؟بالمحررأم؟بالناقلأم؟بالمؤلفيتعلقأنهأم(ومكانزمان)منالحدثملابسات

الاجتماعي؟الوضعمنالهدفيكونأنيجبالذيهوالدينيالنمرناسخأنَ

تحديدًاالإشكاليةهذهعلىالتغلبإمكانيةنرىذلكمنالرغمعلىولكن

الوضعمسألةإلىالنظرطريقعنالنصفهممنأعمقمستوياتإلىبالوصول

الذيالأمر؟الحاليةصورتهفيالنصوراءماإلىللذهابمحاولةأنهاعلىالاجتماعي

فيالنصسياقعنبعيدةأخرىبمستوياتالانشغال!االجهدمنالكثيرعلينايوفر

القديمة.الأصليةصورته

"الصفةمسألتيبينالتمييزفكرةالشكليللنقدالأخرىالإشكالياتمن

فالمسألة.له(Historicality)"التاريخيو"السياق(Historicity)للنصاالعاريخية

الثانيةالمسألةبينما،تاريخيحدثأوتاريخيةحقيقةعنيعبرالنصأنَعلىتركزالأولى

ومهمة.النصبهاعنهعبرالتيبالصورةيتماحدثعنيعبرالنصأنَعلىتركز

حقيقةأوالتاريخيةالصفةإثباتإلمماالوصولأوبناءأوإعادةإلىتميلهناالشكليالنقد

للأحداثالتاريخيالسياقتفسيرنحوماحدٍإلىتميلأنهاإلأَ،الماضيةالأحداث

الماضيةالمراحلطبقاتاستعادةهناالقضيةليستأخرىبعبارة.المحتملةالماضية

المراحلهذهمقابلفيالنصتوظيفكيفيةبفهمتتعلقالقضيةإنَبل،الصحيحة

)1(.الاجتماعيةللأوضاعالمحتملة

فيالمصادرلنظريةالمهمالدورعلىوتأكيده،جونكللمنهجايسفلتنقدكانوقد

علىكبيرتأثيرذيالقديمإسرائيلبنيتاريخبناءإعادةفيدورهاوكذلكالنقد،شكل

تعدفلم.عامبشكلٍالقديمالعهدودراساتخاص،بشكلِالتوراتيةالدراسات

(1.Marvin.A Sweeney&Ehud Ben Zvi, Op. Cit.,)59p
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الأساطيرعليهتسيطرسعبيلأدبمستودعمجردآيسفلت،حسب،الخمسةالأسفار

عنتعبركانتالقديمةأسكالهافيأنهاعلىإليهايُنظرأصبحتبل،الطويلةوالقصص

انتقالهاطريقةبسببأصبحت،تاريخذاتوشعوبتاريخيوجودلهملأفرادقصص

القصصسماتبالتدريجفاكتسبت؟التاريخيةالناحةمنئابتةغيرشفهيةكمرويات

الدراساتمجالفيجديدةاتجاهاتظهرتآيسفلتلنقدجونكلقبولومع.الخيالية

بهذا)1(.المصدريوالنقدالثمكليالنقدمنهجيبينالتكاملضرورةعلىتؤكدالتوراتية

أسفارفيالموجودةالقديمةللمادةالتاريخيةالقيمةعلىآيسفلتحافظفقدالشكل

حذفطريقعنالمادةهذهخلالمنالأصليالتاريخاستعادةوإمكانمِة،التوراة

المادةفيالتاريخيةالنواةعلىالوقوفمنالمرءيتمكنحتىالتاليةالإضافاتوشطب

)2(.القديمة

الأصليةالحادثةمنقربهكانكلماقدي!االمصدركانكلماأنهاَيسفلترأىكما

الخصوصوجهعلىوالإلوهيمياليهويبالمصدرينالاهتمامجاءلذلكاحتمالاً.أكثر

)3(.القديمإسرائيلبنيلتاريخأوليةتاريخيةكمصادر

بشكلِالقديمالعهددراساتمجالفيجديدةوجهةٍنحوالانطلاقكانهنامن

علىالقديمةوالوقأئعالحوأدثإلىتنظر،خاصنحوِعلىالتوراتيةوالدراسات،عام

وكانتالقديمالأدنىالشرقسعوبتاريخخصوصَاحقيقيَا،تاريخَاتعكسأنها

عهسيتحدثماوهوالتاريخيةالدراساتمجالفيجديدةنقديةمناهجنحوانطلاقة

11.التاريخيالنقدامدرسة1تناولعندالثانيالبابمنالخامسالانصل

*+-+صهي"على

.41-13ص،سابقمرجع،طومبسون.لتوماس)\(

.41ص،نفسهالمرجع2()

.41ص،سابقمرجع،طومبون.لتوماس)3(
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إلمضك!لؤاخ!

الأفىبيالنقدمدرسة

لقهيد

جودةعلىالحكمفنبأنهيوصفالذيالعلمذلكهوعامبشكلٍالأدبيالنقد

التيتلكبينهامن،أمس!عدةعلىالوقوفالنقدهذاويتطلبما.أدبينصوقيمة

للعهدالادبيالنقدلكن)1(.المستخدمةالأدبيةالتعبيراتوصحة،الأدبيبالتأليفتتعلق

مجالفيبهايعنىالتي،النمطيةالأمورمنغيرهاأوالنصجمالياتعلىيقتصرلاالقديم

إلىالضيىَالنطاقدْلكتخطًىبلوغيرها،تعبيريةوصورأسلوبجمالمنالأدب

المصادرعزلعلىقادرَاالأدبيالناقدتجعلالتي،الأدبيةالصيغعنالحديثمجالرحابة

مثلبمسائلوالاهتمام،النهائيةصورتهفيالنصتشكيلفيساهمتالتي،المختلفة

وربماالمصادر)2(.منمصدركلوغرضوأسلوبهالأدبيةووحدتهوتاريخهالنصتأليف

العهدعلماءبعضبينالمصدريوالنقدالأدبيالنقدبينالخلطسببهوهذاكان

)3(.الادبيبالنقدالمصدريالنقدإلىتشيرأحيانَاالكتاباتبعضنجدحيث.القديم

(1.Carl Edwin Armerding, Op. Cit.,)21p
؟-691791ص،سابقمرجع،هويدىمحمودد.أحمد،حسنخليفةد.محمد)2(

22-21p.,لمأ.ng, Op. CأCarl Edwin Armerd

.(3 Leland Ryken and Tremper Longman, The Complete Literary Guide to theBible)
Zondervan,,3991,16p Sidney Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient

,Text,Interpreting and Preaching Biblical Literature, Grand Rapids, Michigan

.Wm..B EerAmans publishing Co,,889151p
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القديم،العهددراساتمجالفيخصوصَا،الاتجاهينبينكبيرًافرقَاهناكأنَّإلآَ

الكتابلنصوصوالفنيةالأسلوبيةالسماتدراسةعاىيركزالأدبيالنقدفبينما

المصدريالنقديركز،العامالنصإطارفيالداخليوتركيبهاالأدبيةووحدتهاالمقدس

مصادروجودحقيقةإلىالوصولىتحاولالتيالمشكلةتلكدراسةفينفسهويحصر

نصوصفيوالتناقضالتكرارلمشكلاتإجاباتوتوفير،الحاليالنصوراءمكتوبة

المصدريالنقديُعد،كبيرةمظلةبمثابةالأدبيالنقدإنَّنقولأنلناولمكن.التوراة

العهدنصوتفرُد.القديمللعهدالحاليالنصلفهموالضرورلةالرئيسيةمكوناتهاأحد

صورًايحملودينيَاوتاريخيَاأدبيَانصًابلفمَط،أدبيَانصَاليسكونهمنينعالقديم

وغيرمعروفينكثيرينمؤلفينبواسطةالزمنمنطويلةمرحلةعبرتشكلتمختلفة

دراساتمجالفيللباحثاللازمومنبلالضروريمنيجعلالذيالأمر،معروفين

فيالمصدريالنقدمنيستفيدأنخاصنحوِعلىوالناقدعام،بشكلِالقديمالعهد

ليستالقديمللعهدالادبيالناقدفمهمة.القديمالعهدلنصوصالاْدبيالنقدتطبيق

وتاريخهالنصتأليفإلىذلكتتجاوزولكنها،والمحتويىالأسلوبعلىالتركيزفقط

.وتطورهمنهوالغرض

الأدبيالفقدمدرسةتال!يخ

الذيالعامالسياقعنالقديمللعهدالأدبيالنقدمدرسةنشأةفصليمكنلا

فالبيئة.خاصنحوِعلىالقديموالعهدعام،بشكلِالمقدسالكتابدراساتشهدته

سياقفيأُنتجأد!،نصٌأنهعلىالقديمالعهدنصإلىونظرتواحدةكانتالفكرية

)1(.الشعوبلدنىومهمتهوماهيتهالأدببمفهومالخاصحسهلهكان،قديمثقافي

عصرصاحبتالتيالتاريخيةالفترةتلكإلىالأدبيالنقدمدرسةببداياتالبعضيعود

(1 StevenWeitzman, Song and Story in Biblical Narrative: The History of aliterary)

.-2517991,,Conventionin Ancient Israel, Indiana University press
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الكتابإلىالقداسةنظرةبدأتعندماعشر،السابعالقرنفيبدأت!والتيالتنوير،

إخضاعهايمكنالتي،الأخرىالقديمةالأدبيةالأعمالمثلمثلهليصبحتغيرالمقدس

)1(.صورهبشتىالأدبيالنقدلمعايير

عام،بشكلِالمقدسالكتابلنصالبحتةالعلميةالرؤيةهذهصاحبلقد

أسفارمؤلفهوالسلامعليهموسىأنَلمسألةرفضخاصبشكلِالقديموالعهد

النصدراسةالنقديةالدراساتمنالمرحلةهذهفياقتضىالذيالأمر،التوراة

مدرسةرحممنالأدبيالنقدمدرسةوُلدتهنامن.الأصليةمصادرهعنوالبحث

تحدثالذيأستروكجانالفرنسيالطبيبمعالبدايةكانتحيث،المصدريالنقد

)2(.التوراةأسفارمادةتأليففيرئيسيبشكلموسىعليهااعتمدمصادروجودعن

النمَدمنالغرضكانحيث.الأدبيالنقدمدرسةولدتتحديدًاالمرحلةهذهوفي

حدعلى"الأدببالنصفيالمصدرلدورفهمأفضلإلىالو!ول11المرحلةهذهفيالأدبي

الشاعرأنَيعتقدونمنهناكولكن.???(NormanHabel)هابيلنورمانقول

منبالدراسةالقديمالعهدأسفارتناولمنأولهو(J..GHerder)هيردرالألماني

والنقدالأدبيالنقدبينوالمهمالقويالتداخلإلىنظرَاولكن)"(،أدبيةنظروجهة

للعهدالأدبيةالدراسةقصريمكنلاالاَخر،علىمنهماكلاعتمادحيثمنالمصدري

ونثر،شعرمنالقديمالعهدفيالأدبيةالأنماطدراسةفييتمثلواحداتجاْهعلىالقديم

مراحلهفيالعبريالشعريمثلالقديمالعبريالأدبأنَإلىوتوصلهيردرفعلكما

(.)ْالأولى

(1.John Van Seters, Op. Cit.,)31p
015"(2.,Aulikki Nahkola, Op. Cit.,,8p .U Cassuto,. Op.Cit)

.(3 Carl Edwin Armerdin.: Op. Cit.,)23p
.691ص،سابقمرجع،هويديمحمودد.أحمدحسن،خليفةد.محمد)4(

محمودد.أحمدحسن،خل!فةد.محمدأنظر:،القديمللعهدالاْدبالنقدمجالفيهيردردورعن)5(

ص،سابقمرجع،هويدي

215http://kotob.has.it



الثافي(9ل9الؤص!وليلسفرطعلطت!بيقيه)د"سهالقديمالع!دنقد

القديمللعهدالأدبيالنقدنشأةبينالفصليصعبتاريخيَاإنهالقوليمكنإذن

عُرفوماالعلميةالنهضةإرهاصاتمعظهرتالتيالأخرىالنقداتجاهاتوباقي

هوماأستروكدرأساتفيتجلتكماالأولىبداياتهفيالمصدريفألنقدالتنوير.بعصر

التيالمصادرإلىللوصولالحاليالنصوراءتبحثجديدةصورةفيأدبينقدٌإلأَ

اتجاهعلىلتركزالأخرىهيأيشهورندراساتوجاءت.النصتشكيلفيساهمت

من"اتقانًااعتبرهالذيبالتكرارتتعلقالتيتلك،الأدبيالنقداهتماماتمنآخر

ا)1(.للافكاراوجيذاطبيعيًاوترتيبًاالراويجانب

الدراساتفيجديدمنحىإلىالتوجهبدأومدرستهفلهاوزنظهورومع

الربطبمهارةفلهاوزنحاولفاقد،الأدبيوالنقدالمصدريالنقدبينيربطالتوراتية

فيفلهاوزنوبدأ،إسرائيللبنيالدينيالتاريخوتطورللمصادرالأدبيالتحليلبين

منهاتشكلتالتيالمصادرإلىمنهإشارةفيأدبيةأعمالعنبالحدثحمامصادرهتحديد

أعمالعنالحديثفلكفيدارتفلهاوزندراساتحتىإذن)2(.الحاليةالتوراةأسفار

فيللحديثمصدر،لكلمميزةدينيةورؤىأسلوبيةسماتإلىالوصولومحاولةأدبية

عبرالتوراةلأسفارالحاليالنصتشكيلفيساهمتالمصادرمنعددعنالنهاية

المثالسبيلعلىاليهويالمصدرإلىنظرفلهاوزنإنَبل.مختلفةودينيةتاريخيةمراحل

مجرديكنولم،التوراةمنالأولىالستةالأسفاركتابةفيكبيرأثروصاحبمبدعأنه

لكتابةالمتأخرةالعصورفيالكتبةبعضمنهااستفادالجامدةالمعلوماتمنمستودع

)3(.التوراةوتدوين

الشكلمستوىعلىالمصدريالنقدمدرسةلهاتعرضتالتيالانتقاداتإنَ

التيالانتقاداتبينفمن.الأدبيالنقدنواحيبعضحولدارتكلهاوالمضمون

05151.,( Aulikki Nahkol3, Op.Cit)
.(2 John Van Seters, Op. Cit.,,35p .M .H Segal, Op. Cit.,)226p

"015(3.,Ernest Nicholson, Op.Cit)
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القديمالع!دنقداتجاهات:الثافيالباب

معبرةَتكونأنيمكنلااليهويالمصدرسماتأنَالمصدريالنقدمدرسةإلىوُجهت

سليمانبعداليهويالمصدرتاريخأنَإلىالرجوعمنبدلاوأنه،سليمانعصرعن

يحاولالذيالأدبيالنقدجوانبمنجانبإلأَهيماالنتيجةوهذه)!(.بقرون

مشكلةأنًكما.النصكاتبفيهاعاشالتيالزمنيةالبيئةإلىللوصولالنصاستقراء

أمرَاتعتبرللمحررينالأدبيالدوروضوحبعدميتعلقفيماالمصدريالقدمدرسة

للتعرفالنقديةوسائلهاستخدامعلىالأدبيالناقديعملحيث.الأدبيبالنقدخاصًا

عدمه.منالنصداخلتحريرينشاطوجودعلى

دراساتبداياتفيالمصدريالنقدفيالأدبيالنقدانحصارمنالرغمفعلىإذن

المشكلاتلجميعحلولاًيوفرأنيستطعلمالمصدريالنقدأنَإلأَ،القديمالعهد

نظرمنهناكإنَّبل.للنصوالدينيةالاجتماعيةوالخلفيةالنصوكتابةبتأليفالمتعلقة

تشكلبأنهاخاصنحوعلالمصادرونظريةعام،بشكلٍالمصدريالنقدمدرسةإلى

)2(.التوراةأسفارلتطورالأدبيةالمرحلةحولمحتملةعديدةنظرياتمنواحدةفقط

القديمللعهدالأدبيالنقدمنهجية

أنَفيالاعتقادمنانطلقتالقديمالعهدنصوصمعالتعاملفإنَذكرناكما

،الخاصالتاريخيسياقهالهاكانالتيالأدبيةالنصوصباقيمثلمثله،القديمالعهد

مادةإلىالمرءينظروعندما.التاريخيالسياقهذايعكسوخرجفيه،تشكلتالذي

الأنهـاطوهيوالشعر،النثربينتتأرجحالأدبيةصورهيجدعامبشكلِالقديمالعهد

علىيجبلذلك،القديمالعهدأدبشكلدراسةفيومهمٌكبيرٌدورلهاالتيالأدبية

(1 Damian .J Wynn Williams, Op. Cit،.,4p .R .N Whybray, The Making ofthe)
,Pentateuch:A Methodological Study, Op. Cit.,47p

.،(2 .R .N Whybray, The Making of the Pentateuch: A Methodological Study, Op.Cit)
4pا42-ا.
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الثافي(9الذولصل!ونيلسفرجماعلطتطبيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

خلالمنالنصيقيمأنالقديمالعهدنصوصمننصِعلعملهفيالأدبيالناقد

منها)1(:الأمور،بعضعلىالوقوف

للنص.والتركيييالداخليالترتيب-ا

تطورها.وكيفيةالنصعنهايعبرالتيوالمضامينالأفكار-3

النص.داخلأدبيةوحدةكلحدود3-

عزلها.يمكنالتيالأدبيةللوحداتالأسلوبيةالسمات-4

-ا!ح!-

(1.Carl Edwin Armerding, Op. Cit.,)24-23p
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لمجاِئاييئلمضكإ

التاويخىالنقدمدرسة

لتهي!

والعهدعام،بشكلِالمقدسالكتابنقدمدارسمنالتاريخيالنقدمدرسةتعد

مع،الدراسةمنالأولالبابفيذكرناكماتلازم!،والتيخاص،بشكلٍالقديم

منذالغربيةالأوساطعلىوالعلميالعقليالمنهجينوسيطرةوالتنويرالنهضةعصر

المخالفاتبإبرازالتاريخيالنقديهتمولا.الميلاديعشرالسابعالقرنمنحصف

كاتبعاشهالذيالتاريخيالواقعبإبرازيهتمبل،للأحداثمانصِسردفيالتاريخية

النقديهتمالتيالأمورومن)1(.للتاريخمعينةبظروفالنصتأثرخلالمنالنص

والتنأقض،التاريخيةالأحداثمعالتعارضما:نصٍدراسةعندبإبرازهاالتاريخي

للنص.الداخلي

البابفيذكرناكماالمقدسالكتابعلىالعقليالمنهجبتطبيقهسبينوزا،ويعد

التي،التاريخيالنقدمدرسةعليهاقامتالتيالأسسواضعهو،الدراسةمنالأول

الذيالنمطعلى،القديمالعهدخصوصَا،الدينيةالكتبدراسةوجوببدايةترى

إلهئا.وحيًاوليستبشريٌتراثٌأنهاأساسعلىأي،التاريخيةالأسانيدبهتُدرس

:نقاطعدةإطارفيالتاريخيالنقدمدرسةالفصلهذاويتناول

.22هص،سابقمرجع،هويديمحمردأحمدد.،حنخليفةد.محمد(1)

921http://kotob.has.it



الثافي(9الذولص!نيلسف!جماعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

الغربية.التاريخيالنقدمدرسةأفرزتالتيالبيئةلاً:أو

التاريخي.النقدبمدرسةالمصادرنظريةارتباطثانيَا:

التاريخي.النقدمدرسةتطويرثالثَا:

الفربيةالتاريخيالنقدمدرسةأفرزتالتيالبينةأولا:

كانتالتيالنقديةالمناهجتلكمنواحدَاعامبشكلٍالتاريخيالنقدمنهجيُعد

البحثمنهجكانالممتد.تاريخهاعبرالإنسانيةعرفتهافكريةوتياراتلفلسفاتنتاجًا

مؤلفاته،وسرد،المؤلفحياةذكريتجاوزلاالرومانسيةظهورقبلالأدبتاريخفي

محاولاتهناككانتوقلَما،والبلاغيةاللغويةمعانيهابعضوشرحمنها،نماذجوذكر

)1(.كثيرةأخطاءَارتكبوالذلكتعرضوافإذا،عصرهفيمحلهالمؤلفإحلاللإعادة

يكنولم،التقليديةالعأمةالقواعدمنمستمدةالفترةتلكفيالنقادأحكاموكانت

ذلكليشرح،الأدبيوإنتاجه،وطبقته،وجنسه،وبيئتهالمؤلفحياةبينيربطمنهناك

وغيرها،عليهتأثيرهممدىثم،بسابقيهتأثروكيف،الفنيةخصائصهويبين،الإنتاج

التاريخي.المنهجخصائصمن

الأولىعناصرهيستمدلاتفكيركلاستبعدتالتيالتجريبيةالفلسفةوجاءت

والمجتمع.الحياةبقضاياواهتمت،الميتافيزيقيةالقضايافرفضت،والتجربةالحسمن

تطبيقبوجوبينادندمنهناكأصبحالادبعلىالتجريبيةالفلسفةسيطرةومع

قوانينللأدبيضعأنبعضهموحاول،الأدبيةالدراساتعلىوقواعدهامناهجها

)2(.الطبيعةكقوانين

النظرفيداروننظريةمثلالنظرياتبعضأسهمتعشرالتاسعالقرنوبحلول

ا!لهالعالمتكويننتيجةأنهعل،داروننظريةحسبالإنسانمثلمثله،الأديبإلى

.48ص،م7791مصر،خهفةدار،القاهرة،الثالثةالطبة،المقارنلأدبا:هلالكيميمحمدد.(1)

نفسها.الصفحةنفه،المرجع)2(
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القديم!لع!دنقداتج!اتا:الثافيالباب

والنظمالأصولجميعفيللبحثالنقادالنظرةهذهأيقظتكماالعصور.مختلف

جاءتولهذا.الاديبفيتؤثرأنشأنهامنالتيوالسياسيةوالدينيةالاجتماعيهَ

بدأهنامحضَا.منماديَاعلميَاتفسيرَاالأدبتفسيرعلمبنيةالمرحلةهذهفيالأحكام

كلعلىتُطبق،الطبيعيةالعلومقوانينغرارعلى،للأدبثابتةقوانينيضعونالنقاد

)1(.والجزيئاتالعناصركلعلىالطبيعةقوأنينتُطبقكماالأدباء

منهجفيالتجريبيالعلميالتوجههذالديهمظهرالذينالنقأدبينالأشهروكان

(مم-2918)1823دنيانأرنجست:هم،تاريخيبمنظوروتناولوه،للأدبدرأستهم

-rH.Taine)1828()وتينم(9186-مع،ولة!Beuve3))4018(بوفوسانت

أنَالنقادهؤلاءرأىحيثام(.609م-Brunetiere))9184(وبرونتيرم(3918

قوانينثمرةُواعمالهإنتاجهوكلالاْديبإنَبل،بذاتهمستقلاَكيانَاليسالأديب

يصدروهو،المستقبلفيتعملوتظلالحاضر،فيوتعمل،القدمفيعملتحتمية

تمليهماوحسبمشيئتها،حسبوتكيفهتشكلهحيث،منهمفرلاحتميَاصدورَاعنها

عليه.

مؤلفه،علىدلالتهحيثمنالأدبيالإنتاجدراسةف!ابوفسانتأنطلقهنامن

النقدوظيفةوكانت.المؤلفينسخصياتعلىمنصبةأحكامًاالنقدفيأحكامهفكانت

بحيثصدرهومكنوناتروحهأغواروسبرالمؤلفذاتإلىالنفاذهيعندهالأدبي

سانتدعالذلك؟الكاتبموضعهنانفسهالناقديضعالذيالأمرله،القارئيفهمه

بأوطانهملعلاقاتهمتفصيليةبحوثعلىتقومعلميةدراسةالأدباءدراسةإلىبوف

وأفكار)2(.عاداتمنبهميتصلماكلعلىوالتعرف،وثقافاتهموعصورهموأممهم

،المعارفدار،القاهرة،دسةال!الطبعة،أصوله،مناهجه،طبيعتهالأدبب،البحث:ضيفشوقي..)1(

.26ص،م7791

.53ص،سابقمرجع،ضيفشوميد.)2(
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الثافي(9الذولصمونيلسفاجماعلىت!بيقي!اس!اد)القديمالع!دنقد

لتمكنبالأديبتتعلقالتيالأمورهذهكلعنالكشفمنالناقدتمكنلووبالتالي

النهايةفيليصور،والجماعيالفرديبينفيهيميزنقديًامهجَايسلكأنمنالمؤرخ

اَخر.جانبمنعليهالجماعةوتأثير،النصببنيةعلاقاته

بثلاثيةإليهاأشارعناصرعدةخلالمنولُفسريُفهمالأدبأنَفيرىتينأمَّا

والعصروالبيئةالجنس:وهي،للأديبوالطبيعيةالنفسيةالعواملإلىتعودالتيالتميز

منمجموعةتميزالتيالفطريةالاستعداداتمجموعبهيُقصدفالجنس)1(.الزمانأو

فيالملحوظةبالفروقمرتبطةالاستعداداتوهذهواحد.أصلمنانحدرواالناس

ينشأالذيوالمكانيالجغرافيالوسطبالبيئةولقصد)2(.العضويوتركيبهالفردمزاج

والروحوالأخلاقالعإداتفيمشزكةحياةليمارسواتؤهلهمبطريقة،الأمةأفرادفيه

التيوالاجتماعيةالسبياسيةالأحداثعنفيعبرالزمانأوالعصرأننَا)3(.الاجتماعية

)4(.الأدبعلأثرهيزكعامَاطابعَاتكون

إلىالأدبيةالأنواعبتقسيمفقام،دارونبنظريةتأثرَاالأكثركانفقدبرونتيرأننَا

زمانلهأدبيجنسكلأنَّبرونتيريرىولذلكالحيوأنية؟بالفصائلسبيهةفصائل

منالادبيالجنسهذأبدراسةيقومفإنهلذلكفيه؟ويموتوينمويولدبهخاص

الذيالزمنلحركةتبعَاالأجناسمختلفمعوالعلميةوالفنيةالتاريخيةعلاقاتهمنظور

.)ْ(عاسه

.6-62.ص،سابقمرجع،هلالغنيحيمحمدد.(1)

.6.ص،السابقالمرجع2()

61.ص،نفمهالمرجع)3(

.62ص،نفسه(4)

تاريخ،بدونوالتر،للطباعةالحريةالمؤ!سة،بيروت،الأدبيالنقدفيمقدمةالطاهر:جوادعلىد.)5(

.18هصر
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القديمالع!دنقداتج!لى:الفكالب!

فيالأولوساعدالتاريخيوالمنهجالأدبيالتاريخبينالعلاقةتشابكتهنامن

والاجتماعيةالسياسيةالظروفدراسةعلىيقومالتاريخيفالمنهج.الثانيتطور

،الأدبلفهمطريقَاأووسيلةَمنهأويتخذ،الأدبإليهينتميالذيللعصروالثقافية

ابنالأديببأنَيؤمنونالمنهجهذاأتباعلأنَ؟كوامنهواستجلاء،خصائصهوتفسير

أنَأيفيها.ويؤثربهايتأثرواجتماعيةسياسيةظروفتاجوالأدب،وزمأنهبيئته

)1(.وتفسيرهالأدبلفهمضروريوالاجتماعيوالسياسيالتاريخيالطابع

النقدمناهجمنوغيرهالتاريخيالمنهجبينالتداخلنفسرأنلنايمكنهامن

والنص،عليهالتاريخيالنقدمنهجلتطبيقأدبينصوجودمنبدلافبداية.الأخرى

بداياتفيأوروبافيالنصلهذاالتاريخيالنقدبداياتومع،القديمالعهدنصهوهنا

النصوصمثلمثلهبلمقدسَا،نصَالكونهلاالنصمعالتعاملتمَّالتنوير،عصر

النقدإنَالقوليمكنوبالتالَيللنقد.إخضاعهايمكنالتيالكلاسيكيةالأدبية

كاتبعلىالتعرفيستوجبوبالتالي،للنصالأدبيالنقدالنهايةفييخدمالتأريخي

ضروريَاأمرَاالقديمالعهدمعحالتنافيالمصدريالنقديجعلماوهوومؤلفهالنص

النص.علىالتابىيخيالنقدمنهجتطبيققبلواجبَا

سبينوزاإلىالتاريخيالنقداتجاهاستعراضتحاولالتيالدراساتغالبيةتنظر

منهخاطورمنأولإنهحيث.القديمالعهددراساتفيالتاريخيالنقدرائدأنهعلى

"رسالةومُؤَلَفه،التوراةنصوصخصوضا،المقدسةالنصوصتفسيرفيلغويًاتاريخيًا

جديدةرؤيةِنحوالانطلاقبدأهنامنذلك)2".علىدليلِخير"والسياسةاللاهوتفي

الإحساسوتنامى،البروتستانتيةظهورمعذروتهاإلىوصلتالدينيةللنصوص

كالفنوجون(MartinLuther)لوثرمارتنبدأحيث.الدينيبالنصالتاريخي

.181ص،تاريخبدونمصر،فهضةمكتبة،القاهرة،الأولىالطعة،النقديةالمذاهب:فهميماهر(1)

051,.vis.L Fiampton, Op. Cit(2)كمT
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(nْاJohn Calv)معالتعاملبدأهناومن،الدينسلطةمنالتحررإلىالناسدعوةفي

نستعينأنلنايمكنالمرحلةهذهوعن)1(.الناسأمامالباباعنكبديلالدينيالنص

1)بوبكنريتشاردقالهب!ا : )Richard .H Popkinالقرنفيالدييةالصراعاتاسادت

ستكونوهلأوروبا،مصيرلتحديدعامًاالثلا"لينحروببين،الميلاديعنبرالسابع

وسطفيالزكيوالتوسعالإنجليزيةالأهليةوالحرب،بروتستانتيةأمكاثوليكية

وأاليهوديسبينوزاسواءوالدينيةالسياسيةالعطوراتبهذهالجميعتأثرأوروبا.

تأكيدهافي،البروتسحَانتيةالإصلاحيةالحركةإن011َّ)2(..لوثر.مارتنأنصارمنكيىهم

مثللمسائلعقلبةوتفسيراتشروحًاقدمت،المقدسةللنصوصالتاريخيالمعنىعلى

الكتابضدتاريخيةوبراهينأدلهيذلكسبيلفيواستخدموا،والنبوةالإلهيالتجلي

إليها)3(.الموجهالأرثوذكسيالكاثوليكيالهجومعلىالردأجلمنالمقدس

مجالفيخصوصًا،وظهورهالتاريخيالنقدعلالتأثيرفيالأبرزالدورولكن

الأوروبيةالرومأنسيةالأدبيةالحركةلعبتهالذيالدوركانالاتديم،العهددراسات

الوعيتشكيلفيالحركةهذهأسهمتلقدالتاسععشر.القرنبداياتفيالحديثة

منللشعوبالوطنيالشعورتكوينفييسهممميزًاعلمًابوصفهبالتارلخالقومي

أسهمتلقد)ا".العالمتاريخإلىبالنسبةوموقعهاجذورهاعلالضوءإلمَاءخلال

كما،الحديثالتاريخيالنقدأدواتترسيخفيالحديثةالأوروبيةالرومانسيةالحركة

المصادروبين،والأسطورةالعلمبينفزَقالذيالحضارةعلمفيأيضَاآثارهاظهرت

(1,John .D Levenson, The Hebrew Bible, the Old Testament and HistoricalCriticism)
-2.Studies, Westminster John Knox press,,3991 1pاةJews and Christi6 ns in Biblic

.vis .L Frampton, Op. Cit., 23p2)%م )T

.(3 Ibid.,)24p

،م5002،للكتابالعامةالمصريةالهئة،العلومتأريخوتحديثالعربيةالعلومتاريخ:غاليوائلد.(4)

.6هص
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J(الأالرومأنسيةالحركةفتحتلقد.الخرافيةوالمصادرالتاريخية jالطريقالحديثةبية

)1(.جديدةمنهجيةأسسإلىمستندًابالصرامةيتسمتاريخينقدأمام

القارلغيالنقدلبدرسةالمصادرنظريةارتباط:ثانيا

القديم،العهدنصدراسةفيالتاريخيةالمناهجأحديعدالمصدريالنقدكان

وهيالتقاليد،تاريخبنقديُعرفوماالشكليالنقدمثلذلكفيمثله،التوراةخصوصًا

وأصولهالنصجذورتتبعأهميةمعالتاريخيةأوالأدبيةالخلفيةعلىتؤكدالتيالمناهج

ن!التاريخيوالنقدالمصدريالنقدبينالاقترابفوجهإذن)2(.الزمنعبروتطوره

عنبعيدَاالنصوبنيةالأسلوبحيثمنالنصبشكلفقطيكتفيلاالمصدريالنقد

الظروفدراسةإلىذلكيتعدىبل،النصكاتبعلىأثرتالتيالظروفأوالبيئة

المنتجإفرازفيإسهامهاومدىوتطوراتهاالمختلفةالتاريخيةوالأحداثوالملابسات

)3(.النصصورةفيأيدينابينالموجود

فياستطاعفلهاوزنفإنَّالدراسةمنالثانيالبابمنالثانيالفصلفيذكرناوكما

إسرائيل.لبنيالدينيوالتاريخللمصادرأدبيالتحليلبينالربطوبحوثهدراساته

منهاتألفتالتيالمصادرمنمصدرأيأنَعلىالبرهنةمنفلهاوزنتمكنحيث

بأحدإته.وتأثرفيهعاشالذيوالعصربكاتبهالخاصةالأدبيةالسماتيحملالتوراة

للأدبالذهبيالعصر11إلىيعودان()ولوالإلوهيمي(له)اليهويالمصدرينأنَورأى

يعود)!(التثنويالمصدربينماأيلاد.قبلوالثامنالعاشرالقرنينبيتأيا،االعبربد

السبي،بعدماإلى(P)الكهنوتيالمصدريعودحينفي،وإصلاحاتهياشياهوعصرإلى

ترتيبإعادةعزراقيادةتحتاليهود"اسعطاعكيفيوضحالذيالنموذجوهو

.-666صه،نفسهالمرجع(1)

(2.Steven .L McKenzie, Stephen .R Haynes, Op. Cit.,)7p
7p(,8Ibid-3)ا.
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واحدكلكانالمصادرمؤلفيأنًالمصادرنظ!يةافزضتلقدا)1(.االمقدسمجتمعهم

بماإسرائيللبنيالمبكرالتاريخأصوىحولومستمرةمتواصلةًقصةًيكتبمنهم

مؤرخينكانواالمصادرمؤلفيأنَأيوالأخلا-الية،والدينيةالقوميةأفكارهمعيتلاءم

بأنَالقائلالرأيوشجعرادفوندعَّملاحقةمرحلةوفي.خاصةوميولنزعاتلهم

الاتصالمنمكنتهسليمانحكمفيوالتنوير"الازدهار11فزةنتاجاليهويالمصدر

وبالتالي؟وسليمانداودغزاهاالتيالكنعانيةوالمدنالمصريالنظامعلىوألانفتاح

المصادرنظريةافترضتهالذيالتاريخذلنىاليهويالمصدربتاريخرادفونيتجاوز

قديمةأأخرىحضارةأيةأومصرإنَحيثبكثير،التارلخهذامنأقدمإنهليقول

ايوجدايقولىْوكتب،تاريخيةأعماللإنتاجيؤهلهاالذي"التاريخيالحس11لديهايكن

11.إسرائيلبنوبزمنوقبلهماليونانيون:التاريخبكتابةتميزاشعبانفقط

إ!رأئيلامتلاك:اليهويالمصدرحولثلاثةتفسيراترادفونوافترضبل

الإلهبسيطرةهـايمانها،القصصعرضفيوموهبتهاالمتفرد،التاريخيالحسالقديمة

اليهويالمصدرظاهرةحولرادفونأوردهاالتيالتفسيرأتولكن)2(.التأريخعاى

مايوجدلااليهوي،للمصدرقديمتارلخعنمسبقًاتحدثافتراضاتعلىمبنية

بتاريخيةالقولأنَفيتتمثلبهاالخروجيجبنتيجةفثمةإذنعليها.يبرهنأويؤكدها

بماجاء،المؤرخينأقدمإنهبلوعبقريًا،لامعًامؤرخَاكونهوافتراض،اليهويالمصدر

واضح.علميدليلبدونالافزاضعلىيقومأمرهو،غيرهبهيأتإ

فياَيسفلتبهأسهمالذيالدورالثانيالبابمنالثالثالفصلفيذكرناوقد

ثمَّوكمن،إسرائيللبنيالقديمالتاريخبناءإعادةفيالمصادرلنظريةالمهمالدورإبراز

استعادةهـامكانية،التوراةأسفارداخلالقديمةللمادةالتاريخيةالقيمةعلىالتأكيد

.4"((1.,Aulikki Nahkola, Op.Cit)
.(2 .R .N Whybray, The M!king of the Pentateuch, Op. Cit.,)47p
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التالية؟الإضافاتوشطبحذفطريقعنالمادةهذهخلالمنالأصليالتاريخ

القديمة.المادةفيالتاريحيةالنواةعلىالوفوفمنالمرءيتمكنحتى

خاص،بشكلالتوراةلمصادرجديدةٍتاريخيةِرويةِنحوالانطلاقبدأهنامن

الأبحاثإليهتوصلتماذلكفيدعمتهاعام،بشكلِالقديمالعهدومصادر

منطقةفيالمهمةالأثريةوالاكتشافاتوالإنثربولوجي،الجغرافيامجالفيوالدراسات

التوراةتاريخحولالجديدةالمعلوماتمنالكثيروفرتالتي،القديمالأدنىالشرق

بنيلتاريخالتوارةدارسيفهمعلىالأثرعظيملهكانمما،إسرائيلبنيوتاريخ

)!(.إسرائيل

أليرايتف.هماآيسفلتمعاصريمناثنينأنَّبالذكروجديرٌ

(W..FAlbright)آلتوألبريشت(AlbrechtAlt)الدراسةعلىقويتأثيرلهماكان

عام.بشكلالقديمالعهدونص،الخصوصوجهعلىالتوراةلنصالتاريخية

بشيءِالتاريخيالنقدفيودورهماالشخصيتينهاتينعنللحديثالدراسةوستتعرض

التفصيل.من

القالىلغىالنقدمدرسةتطوير:ثالنا

النقدبينالجمعضرورةوهووآلتوألبرايتآيسفلتبينيجمعماهناككان

للمروياتالتاريخيةالقيمةحولتدورالنيوالفرضيات،المصدريوالنقدالشكلي

الرعمعلى،وآلتألبرايتمنكلاسترككما.التاريخيةالحوادثبعضحولالتوراتية

تشكبل"إعادةفيالمتمثلالهدففي،ليبراليةأكثروالثافيمحافظةأكثرالأولكونمن

التوراتيةالدراساتبينوالموفيقالنقديالتقببمأساسعلىالقديمإسرائيلبنيتاريني

منألبرايتتوصلوبالفعلا)2(.الاْدفيابالشرقالمتعلقةالأئرية(1والأركيولوجية

.(1 Ibid.,)46p

,VanSeters.,050؟1-16هص<صابقمرجع،طومون.لتوماس2() Op. Citه"لم(.
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الدراساتجميعشملتالتيالدرأساتإنكبيرةٍسلسلةٍبعد،المنهجهذاخلال

إلىقستندتاريحيةفرضياتمنطويلةفائمةِإلمماتقريبًا،القديمالأدنىبالشرقالمتعلقة

وبالاستنا!.التوراررةغيرالمصادرمنالمتولمحرةوالمعلوساتالتوراتيةالمادةبينالتوفيق

قبلهوطالقديمإسرائيلبنيتاريخأنَاستنتاجمنأ!رايتأتمكن،الفرضياتهذهإلى

عنتوفرتالتيالأثريةالدراساتوفرتهاالتيالكثيرةالمعلوماتبواسطةتأكدقد

الميلاد)1(.قبلالثانيالألفافيوسورياالرافدينوبلادومصرفلسطين

علىالتاريخيالنقدمنهجوتطبيقتطويرفيبارزًافىورً!وآلتألبرايتلعبوقد

.عامبشكلالقديموالعهد،خاصب!ثمكلِالتوراة

يقألبراومدرسةالتوراة

بنيأصولتاريخحولنظرياتثلاثظهورخلالمنألبرايتأعمالتأ!ر!بهلَّى

لمرائيل)2(:إ

القديم.الأدنىالشرقتاريخسياقفيللاَباءتاريخيةمرحلةتحديد-ا

الإسرائيلية،الديانةلأصولالتطوريةالنطرةبطلانعلىالدليلوتقديمإثبات2-

الموسوية.التعاليمفيوردكماالإصائيليالتوحيدصولأعلىوالتأكيد

ماأيده،لفلسطينوغزوهاموحدةإسرائيلعنالتورأةترويهماأنَعلىالتأكيد3-

العه!فيالبدوالإسرأئيلجينيدعلىالكنعانيةالمدنتدميرعنمعلوماتمننعرفه

احتلالاًاعتبارهإلىالأولالحديديالعصرمطلعفيأذَندمماالمتأخر،ارونزيا

إسرائيليًا.

.61ص،نفسهالمرجع،طومبسون.لتوماس(1)

.1-179ص،نفسه2()
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لبنيالمبكرالتاريخعلالرافدينبلادتأثيرعلومدرستهألبرايتأكدولقد

معهموجلبوا،الرافدينبلادمنجاؤواقدالاَباءأنَّحقيقةمنانطلاقَا،إسرائيل

معتقداتهمفيكثيزايختلفونلابدو"أشباه11كانواذاتهالوقتوفي،الشرقيالتراث

منبالكثيرذلكفيمستعينَا،الرافدينبلادفيأقرانهمعنالثقافيةوممارساتهمالدينية

ماريمثل:،القديمةالمواقعمنالعديدفياكتشافهاتمَّالتي،المسماريةالنصوص

)1(.الرافدينبلادفيالأماكنمنوغيرهاونوزيوأوجاريت

تحدثتالتيالمبكرةالمصادرمنأقدمقوميةملاحموجودعنألبرايتتحدث

معوأوجاريت،لبابلالرائعةالملاحمتلكغرارعلى،المصدريالنقدمدرسةعنها

القصائدواعتبارخاص،نحوِعلىوالكنعانيةالأوجاريتيةالأساطيرعلالتأكيد

)2(.إسرائيلبنيديانةتطورلفهممصدروأعظمأفضلالملحمية

واجهتحيثالنقد،منتسلملمألبرايتوضعهاالتيالنظرياتهذهولكن

.ويبارتم:مثلشخصياتيدعلىأفرزتهاالتيالنقاطمنللعديدشديدةانتقادات

(M.Weippert)ام679عامشاملةمراجعةألبرايتنظرياتبمراجعةقامالذي

كانالتوراةتاريخيةعنألبرايتفحديث.م7791م)ميلر..موجي

الشعوبعنحديثهافيالتوراةتعرضهماكلبأنَجانبهمنمسبقافتراضعلبناءَ

إعادةدراسةيعطلبافالأمر1يكنلموإن،التاريخيةالأسانيدتؤكدهأمرهووالأفراد

مجردالأخير،التحليلفيهوماعبرالتاريختعرضأنهاهوفهمالتيالروايةتأويل

التأويلةالرؤيةتتوقفلمكنعانغزومثلوقائعوفيا)3(.اخياليانحيازمنفيهابماقصة

لبعضمنحازَ!كانالنصتاريخيةعلىتأكيدهإنَّبل،فقطالتعديلحدعندلألبرايت

للاستيطانتتعرضالتيالمواضعمنغيرهاأقَاا-9،يشوعمثل،الروايات

John؟17ص،سابقمرجع،طومبسون.لتوماس(1) Van Seters, Op. Cit., 05p.

.nSeters, Op. Cit.,51-05p2)له John)V
.91ص،السابقالمرجع،طومبسون.لتوماس)3(
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مناهتمافاتلقىتكنفدم3-8،:42وا-ى-سوج،االقضاةمثلفلسطينفيالإسرائيلي

للغزو)ا".التوراتيللعرضوضعهالذيالتصورضمنتدخلولم،ألبرايتجانب

فيكبيردورٌلهالتوراتيةالمروياتلتأويلألبرايتلدندالمنحازالتوجههذاكان

هذهأذَتلقد)2(.والأصوليةالمتعصبةبالسطحيةودراساتهأعمالهمنالعديدوسم

رفضإلىأدقديمالعهدلمروياتوتفسيرهألبرايترؤيةفيالتعصبوهذاالسطحية

فيالإسرائيليللاسمَيطانالبدويةبالأصولتتعلقالتيتلكخصوضأضمنيَا،نظرياته

(G..EMendenhall)جي.مندنهال:أمثاللهتلامذةجانبمن،فلسطين

de)وس.!.دوجيوس Geus3)).لوك.له.+.صأ(و!.ت )J..TLuke،.

ThomasL.)طومبسونل.توماسعلى!يدكانالأشدالنقدولكن

Thompson)11عنوإنحملالذيمؤلفهفيThe Historicity of the Patriarchal

vesْاNarrat"سيترزفانوجونام749عاما(JohnVan Seters)بعنوانمؤلفهفي

"onةAbraham in History * nd Tradit"منكلشككلقدم.ا759عام

بعضففيالاَباء،حولالتكوينسفرفيالمكررةالقصصجميعفيوسيترزطومبسون

المسماريةالنصوصفهميُساءكانالاجتماعيةالأعرافأوالعاداتبينالتشابهحالات

كانأخرندحالاتوفي.القديمالعهدفيالواردةللنصوصتكرارَاجعلهايتمحتى

معتكرإريةعلاقةلإيجادقسريبشكلِالقديمالعهدفيالواردةالنصوصتفسيريتم

سرفىٌهنالنبكانالحالاتمنالعديدوفي.القديمالأدنىالشرقنصوصمنغيرها

إلىومدرستهألبرإيتبهايعود،الأماكنوأسماءالعادأتفيالتكرارمنلخماذج

الأولللالفإلاَّفقطصالحةَتكونلاأنهاحينفيالميلاد،قبلالثافيالألفنصوص

02.،ص)1(نفسه

21.،ص)2(نفسه

.22-2صا،سابقمرجع،طومبسون.لتوماس)3(
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القديمالع!دنقداتج!ات:الثافيالباب

تساؤلاتطرحنحوانطلاقةبمثابةألبرايتلمدرسةالنقدهذاكانلقدالميلاد.قبل

الغزووقصصالخروجأحداثمثل،القديمالعهدأحداثتاريخيةحولجديدة

منفبدلاًبها.تناولهاألبرايتحاولالتيتلكعنمختلفةبرؤيةإسرائمِلبنيوأصول

العودةبدأت،السياسيةللأحداثالتاريخيوالسياقالتاريخيةالخلفيةوراءالبحث

سبيلعلىكروسفرانكأنَفنجد.الأدبيالطابعذاتالقضاياتناولإلىأخرىمرةَ

القصائدمنسلسلةَثمةإنَّوقال،القوميةالملاحمحولألبرايتفكرةأخذالمثال

مايوجدلاالذيالأمروهووالإلوهيمي،اليهويالمصدرينظهورسبقتالملحمية

)1(.يدعمهأوعليهيبرهن

آلقومدرسةالقوراة

إسرائيلبنيلتاريختصوررسمبإعادةألبرايتفيهانشغلالذيالوقتفي

الأصولإثباتعلوركزآلتاهتم،القديمالادنىللشرقالواسعالإطارفيالقديم

ذلكفيمستعينَا،الملكيةظهورحتىالقضاةبعهدالخاصةوالسماتالتاريخية

الحدهذاعندواَلتألبرايتبينالاختلافيقفولم)2(.الحديثةالأثريةبالاكتشافات

ألبرايتركزفبينما،المستخدمالمنهجحيثمناختلافإلمماليصلتجاوزهبل،فحسب

تناقضعلاَلتركز،القديمالأدنىوالشرقالتوراتيةالمروياتبينالتوفيقعلى

اكتشاففيوفاعلةرئيسيةكأداةلإسرائيلالكنعانيالسياقمعالقديمالعهدروايات

)3(.القديمإسرائيلتارلخ

،التوراةنصوصفيالإسرائيليةوالمظاهرالكنعانيةالمظاهربيناَلتميزالبدايةفي

إنَّالقولواستطاع.المسماريةاللوحاتفيوردعمابعدهاأوقربهامدىعلاعتمادًا

.57ص27،ص،سابقمرجع،طومبسون.لتوماس2()

(r)27ص،نفسهالمرجع.

(1.John Van Seters, Op. Cit.,)53p
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الثافي(9الذولص!ونيلسف!جماعلىت!بيقيه)دلماس!القديمالع!دنقد

الإسرائيليةالمظاهرفيمتميزبشكلإنعكستالإسرائيليالمجتمعمظاهرمعظمأصول

وباقيئإسرائيلبينالمشزكةالستهاليدآمَّاالعشر،والوصاياالاَباء""إلهمثلللروايات

هناكإنَالقولإلىوتوصل.الأصللمحعانيةآلتاعتبرهـلأفقدالقديمالأدنىالشرق

فلسطين.فيالاستمَراربعدلاحقًاإسرائيلتينتهكنعانئاونتاجَاأصليَا،إسرائيليًانتاجَا

)1(.الملكيةعهدفيالكنعانيأالعافيإسرائيلاندماجسياقفيبعدفيماكلاهمااندمج

القويوالأساسالانطلاقةنقطةكانتالإسرائيليالكنعانيالتناقضفكرةأنأي

بعد)2(.فيماالنقدمنلكثيرتعرضالذيالأمروهو،نظرياتهفيآلتإليهاستندالذي

نفسها.الصفحة،)1(نفسه

28-03.ص،)2(نفسه
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لئِثلثَّالئأخأإ

القديمالعهدنقداتجاهاقتطبيق

والنانيالأول!وئيلسفركبعلى
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!نبم

والثانيالأولصهوئيللسفرياملخل

ضمنالقديمالعهدمنالثانيالقسمبدايةفيوالثانيالأولصموئيلسفرايأتي

حتىيشوعسفرمنيبدأالذيالقسموهو"،الأوائلالأنبياء11بأسفاريُعرفما

سفرعنعبارةكاناأصلهمافيالسفرينأنَالبعضويرى.والثانيالأولالملوكسفري

إلىالسفرقسمتالسبعينيةالزجمةأنَإلأَ،العبريالمقدسالكتابضمنواحد

والثانيالأولوالملوكوالثانيالأولصموئيلأسفارعلىتطلقوكانت،سفرين

السبعينيةالترجمةحسبالسفرينتقسيمظلوقدا)1(.اوالعافيالأولالملوكاسفري1

ترجمتهفيالسفرينعلىصموئيلتسميةأطلقمنأولجيروموكانبعد.فيماساريَا

صموئيلسفريتسميةجاءتوقدبالفولجاتا)2(.المعروفةالقديمللعهداللاتينية

منالأولىالأصحاحاتفيظهرتالتيالرئيسيةالشخصيةاسمعلىوالثانيالأول

منالثالثالأصحاحفيكاهنَا:صموئيلشخصيةوهي،الأولصموئيلسفر

ذاته،السفرمنالسابعالأصحاحفيوأهميتهسخصيتهلهوقاضيًا،الأولصموئيل

صموئيلسفرطوالمطلقَايظهرلمحينفيالسفر،من8-28الأصحاحاتفيونبيَا

يقبلهلمالذيالأمروهو،نفسهصموئيلإلىالسفرينتأليفالتلمودوينسب.الثاني

,Samuel,The Daily study Bible Series, Louisville, Kentucky1)+كاا,David .FPayne)
0518291,,WestminsterJohn Knox press

4002,(2,Thomas .L Constable, Notes on1Samuel)
6002.URL: http:// www. Soniclight.com, cited in April
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والثافي(ل9الذص!ونيلسف!طعلىت!بيقي!إد"سصالقديمالع!دنقد

فيالوإردةالأحداثنصل!تنتهيأنقبلماتصموئيللأنَ،القديمالعهدنقاد

وأسستالقوميةالوحدةأكأجدتادتيالشخصيةتلكصموئيلويمثل)1(.سفره

منالسادسالأصحاحتعبيرحدعلىيهياف!اضظامحماسهعدممنالرغمعلىالملكية

)2(.الأولصموئيلسفر

ذكرناكماوالملوكوالقضاةيشوعأسفارمعوالثانيالأولصموئيلسفراي!ثكل

العهدفيمرتين"الأوائلالأنبياء11تعبيرظهروقد".لأوائلإالأنبياء11بأسفاريُعرفما

ب+!6؟!د6؟!ك!ثابرا؟*أ6لإنجبهأير!6ينيرث!3؟؟16ا؟7ا4:ا)زكرياالقديم

56بأ67لإه6ير؟6؟3"أأفىنلأ+أ؟3*6أ66r!يم069بر06ول؟"؟6!.؟*نلأ7

لواتَكُولاَ:أ+6إ!إثبم؟!،أفى6نجلأ؟يرالا.إ؟أف!أ؟لألأ.إ؟6!بأ66ييماب؟،يرهايمأ

طُرُقِكُمُعَنْارْجِعُواالجنُودِ:رَبُّقَألَهَكَذَا:الأَؤَلُونَالا"نبيَاءُنَادَاهُمُأتَذِينَكَابَائِكُمُ

الجنُودِ"/رَثيَقُولُإِفَيَيُصْغُواوَلَمْيَسْمَعُوافَلَمْالشِّزَيرَدِ.أَعْمَالِكُمُوَعَنْالشَزَيرَةِ

56إ؟؟لانلأ؟إ؟6؟56؟،66إ6إ7ح!؟ث!6ي!نجيأ؟؟؟؟إهيمم+أ"11؟ثا7:7زكريا

:دنجبهأ،6ْ؟؟فيأ6!فىلافي؟!6"؟فى6؟؟67؟لا!16؟فب!أ+؟نجيهأ.6!،ف!أأ6؟+أ6؟؟

أُورُشَلِيمُكَانَتْحِينَالأَوَّلينَالا"نبيَاءِيَدِعَنْالزَتبِهِنَادَىائَذِيسالْكَلاَمُهُوَهَذَاأَليْسَ

؟11(.مَعْمُورينِوَالسَّهْلُوَالجنُوبُحَوْقَاوَمُدنُهَاوَمُسْتَرِيحَةَمَعْمُورَةَ

المصطلحاستخدامأقَا،السبيقبلماأنبياءإلىللإشارةهناالتعبيرهذاظهروقد

مرحلةٍفيجاءققدالعبريسبالقانونيُعرفماأوالعبريسالنصنقونهةإطارفي

)3(.متأخرة

.72صر،سابقمرجع،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخلحن:خليفةد.محمد(1)

.72ص،سابقمرجعالمجيد،عبدبحرد.محمد2()

.tional publishing Group, ,8491 14pةmuel, Continuum InternلمةGordon, 2&1 S".3(.م(
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ص!ونيلسفرجماعلطالقديم!ع!دنقداتجا!اتت!بيق:لثالل!الباب

الأسفارمنكبيرةسلسلةضمنوالثانيالأولصموئيلسفريوضعأنَكما

بالقضاةمروزأيشوعبسفرتبدأالتي"العاريخيةب"الأسفارتسميتهاالعلماءاعتادالتي

حلقةًالسفرينمنيجعل،والثانيالأولالملوكإلىوصولاَوالثافيالأولوصموئيل

الخلقبقصةبدءَا،القديمالعهديسردهاالتيللتاريخالكاملةالقصةسياقفيمهمةَ

القوليمكنبل)1(.الملوكسفريفيالبابليبالسبيواتهاءَالتكوينسفرفيالأولى

السياقهذ!ضمنالأهمالحلقةيمثلانوالثانيالأولصموئيلسفريإنَوبحق

القومي،المستوىعلىإسرائيلبنيتارلخفيمرحلةأهميمثلانحيث،التاريخي

التيالتاريخيةالمراحلأهمتعتبرالتي،الملكيةمرحلةإلىالقبليةمرحلةمنوالانتقال

تاريخهأ.مرعلىإسرائيلبنيجماعةبهامرت

بينالرابطبمثابةوالثانيالأولصموئيلسفريلمادةالعامالإطارجاءهنامن

صموئيلمن-7االأصحاحاتفنجد،إسرائيلبنيحياةفيالتاريخيةالمراحلهذه

بنيقفاةاَخريمثلنفسهصموئيلأنَخصوصًا،القضاةعصرلنهايةتتعرضالأول

Y-الأصحاحاتتأقيثم.إسرائيل nومن.أ!ي!ةمرحلةإلىلتتحولذاتهالسفرمنا

المستوىعلىإسرائيلبنيتارلخفيمحورلةسخصياتعنالحديثالسفرانيكملهنأ

يعد.M-االثاني)صموئيلداود3(،-ا13الأولط)صموئيلساؤول:القومي

الإطي،الغضبطالهأنلبثماوالذيإسرأئيل،بنيتاريخفيملكأولشاؤول

داود)2(.إلىالعرشنقلبعدهاالربليقرر

يمثلانأنباإلىوالثانيالأولصموئيلسفريأهميةترجعالدينيالمستوىوعلى

صفاتخلاطمايتحددكماواضح،نحوٍعلىإسرائيلبنيفيالنبوةفكرةتبلوربداية

فبشكلنكانتلاتهدهـا،القضاةلزعامةامتداذاتعدودينيةٍسياسيةزعامةٍمنالنبي

.Samuel,Op.,ا".2- Cit1)+كا David .F Payne, )l

.73ص،سابقمرجعالمجد،عبدبحرد.محمد2()
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والثافي(الذولاص!ونيلسفرجماعلىتطبيقي!)د"سهالقديمالع!دنقد

يكونالحاكمبينماستار،وراءمنالحكم).-م!-يرتبقىبل،الحكمإلىللوصولمباشر

)1(.النبيطدامنبأوامرالناسويبايعهالعرشعلىيجلسملكَا

والاجتماعيالسياسيللدورانطلاقةًوالثانيالأولصموئيلسفرايمثلإذن

الدورهذايتحملمنعلىمثالخيرصموئيككانوقد.إسرائيلبنيفيللأنبياء

وكاهنا)2(.ونبئاقاضيَا

.؟4.ص،سابقمرجعظاظا،د.حن(1)

7`،لا76ا؟ءأك!ءفى:t!1للأر6أد6أر3؟لأ .11641وللا5،779.1)6لهـاا66،لا661الم10،6لهـأث!M6ا

نفسها.الصفحة،السابقالمرجعظاظا،د.حسى(;'
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إلففَئينُكْلَأؤل

والثانبلأولاصموئبللسفريالنصيالنقد

عنفضلأ،النصيالناقديكونأنوضرورةالنصيالنقدمدرسةعنتحدثنا

والشواهدالمخطوطاتحولوالمعرفةالمعلوماتمنبالكثيرمُلمَا،باللغاتمعرفته

أهميةمنالرغموعل.وكاتبهنصِكلتميزالتيالأدبيةوالسماتالأخرىالنصية

تمثلأنهاإلآَ،بمهمتهالقياميستطيعحتىالنصيالناقدلدىالأدواتهذهتوافر

ادطوطاتمنالهائلالكمحيث،الكممستوىعلىإليهبالنسبةكبيرهبصعوبةَ

التيالبيئةطبيعةمستوىعلىالمضمونحيثومن،المتوافرةالنصيةوالشواهد

منبدولا.إنتاجهفيالثقافيةبيئتهوتأثير،للكاتبالمميزةوالسمات،النصاحتضنت

بلنصيَا،ناقدًاالباحثجعلبالضرورةيعنيلاالنصيالنقدمنالهدفبأنَّالتوضيح

طرحهخلالمنالقديمالعهدنصوصمعالتعاملعندحذرَاالباحثجعل

مدىأيوإلمى؟عليهالحفاظتمَّوكيف؟النصكُتبكيف:شاكلةعلىتساؤلات

علىالصعوباتمعالجةيمكنوكيف؟القديمالعهدنصوصعلىالاعتماديمكن

النص؟مستوى

ن!بالكثيرحظيافقدوالثانيالأولصموئيللسفريالكبيرةالأهميةإلمماونظرَا

فيساعدهم،النصمستوىعلخصوصَا،القديمالعهدعلماءجانبمنالدراسة

تتاولالتي،الماسورالنصغيرالأخرىالنصيةالشواهدمنالعديدوجودذلك
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الثاني(9الأولص!ونيلسف!يماعلطت!بيقيه)د"سصالقديمالعصد!قد

اهـاظتتَمالتيالسبعينيةافزجمةومنها:،يىاْتوالأولصموئيلسفريعنالحديث

هي:و،مهمةرئيسيةنصيةشواهدثلاثةفيعليها

The!-أ Codex Vaticanus(LXX)

Theول2- Codex Alexandrinus(LXX)

Theما*3- Lucianic Manuscripts(LX)

l،ط)ولوْلالقديماللاتينيالنصإلىبالإضافة (The Oldالرمزإيىيُرمزماو!

علماءاستخدملقدبالرمز)!ادالأ()1(.إليهايرمزماأواللاتينيةوالفولجاتا)طه(،

كهوفمخطوطاتإلىبالإضافة،صموئيللسفريالنصيةالشواهدهذهالقديمالعهد

يليوفيما.وخللفسادِمنالماسوريبالنصلحقمالمتصحيح؟حديثةمرحلةِفي!ران

خلالمنوالثانيالأولصموئيللسفريالنصيالنقدمظاهرلبعضتوضيح

،قمرانكهوفمخطوطاتاكتشافوبعدقبلللسفرينالنصيالنقدتاريخاستعراض

السفرين.لمادةالنصيللنقدالتطبيقيةالنماذجبعضاستعراضثم

قمرانكهو!مغطوطاقاكقشا!وبعدقبلالأولصمونيللسفريالنصىالنقدتال!

ثنيوسأوتوبهاقامالتيالمحاولةتلكهيالإطارهذافيالمحاولاتأولمماكانت

(OttoThenius)1عنوانحملتالتيدراستهفيم1842عام"Die Bucher

Samuelis"الأولصموئيللسفريالماسوريالنصلتصحيح"صموئيلاسفرا1أوا

رأىموضعمنأكثرفيالنصلتصحيحالسبعينيةالزجمةثنيوساستخدملقد.والثاني

11Dieبعصوانفلهاوزندراسةتأتيثم.الماسوريالنصفيخللحدوثفيه Text der

Bucher Samuelisuntersucht"ام871عام"صموئيلسفرينصدراسة11أوا

ال!واهدباقيإلىبالإضافةالسبعينيةالترجمةمعالماسوريالنصبمقارنةقامحيث

(1 David Toshio Tsumur6, The First Book of S4 muel, The NewInternational)

.ryon the Old Testament,,7002 2pلمةComment
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ص!ونيلسف!جماعلطالقديمالعصدنقداتج!لتت!بيق:الثالثالباب

النقدمجالفيالتاليةللدراساتالعريضةالخطوطليضعللسفرينالأخرىالنصية

S.:أمثالعلماءأماموالثانيالأولصموئيللسفريالنصي .R Driverعام(

K.م(5918 Buddeام(498)عام.H .P Smithعام(99A)ام.E .P Dhorme

حينهفيوالثانيالأولصموئيللسفريالنصيالنقدواجهوقد)1(.م(5191)عام

السبعينيةالترجمةتكونأناحتمالاتحولالتساؤلاتمنوالعديد،واسعةانتقادات

)2(.الماسوريالنصصتوضوحَاأكثرتفاصيلتعكسوالثانيالأولصموئيللسفري

مجالفيحقيقيةثورةٌبالفعلبدأتقمرانكهوفمخطوطاتاكتشافومع

المكتشفةالنصوصهذهإنَّحيث،والثانيالأولصموئيللسفريالنصيةالدراسة

اكتشافتتَموقدسنة)3(.ألفعنيقللابماموجودماسورينصأيمنأقدمتعد

)"(:والثانيالأولصموئيلبسفرييتعلتىنصمنأكثر

فيعليهالعثورتتَمالذيالأولالمخطوطأي:(Qsam)4!اسميحملالذيالنص-ا

صموئيلسفريمعظممنأجزاءعلىالمخطوطهذاويشتمل4.رقمالكهف

الميلاد.قبل2-555بينالفترةإلىالمخطوطهذاتاريخيعود.والثانيالأول

فيعليهالعثورتئَمالذيالثانيالمخطوطأي:(Qsam)4"اسميحملالذيالنص2-

صموئيلمنصغيرقسممنأجزاءعلىالمخطوطهذاويشتمل.4رقمالكهف

:2أالأصحاح/-91:0117الأصحاح/اا-ا:61)الأصحاحتضمالأولى

أقدمتمثلالفقراتهذهأنَّالعلماءبعضويرى(.7-23:17الأصحاح/351-

الثالثالقرنمنتصففيلهاالتأريخوتتَم،قمرانفيعليهعُثرالقديمللعهدنص

الميلاد.قيل

.d Toshio Tsumura, Op. Cit., 3p1)7،،أ )D

.(2 Ibid,)4-3p

)3(أ؟ا،24.4

-1.541 4pأ(4Ib)
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الثانب(9الذولص!هنيلسفرجماعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

فيعليهالعثورتتَمالذيالثالثالمخطوطأيكاأ:4"ول*3)اسميحملالذيالنص3-

)صموئيلسفرمنصغيرةأجزاءعلىالمخطوطهذاويشتمل4.رقمالكهف

1ْ\:44الثاقِصموئيل3-2:5/32هالأول 5 /4 :1 5 -2 2 :1 4 / -1Y V-

الميلاد.قبلالأولالقرنبداياتفيالفقراتلهذهالتأريختئَموقد(.51

عُثرالتيالمادةهذهبينكبيرةاختلافاتوجودإلىكروسأمثالعلماءوتوصل

أنهاحينفيالماسوري،النصفيوردتكماالسفرينومادةقمرانكهوففيعليها

?(LXX)طنسخةخصوصَا،السبعينيةالترجمةنسخةفيالسفرينمادةمنكثيرَاتقزب

)1)4!مخطوطعلىاعتمدتقدأنهاالعلماءمنالكثيرونرأىالتي )Qsam).!رأىك

الأولصموئيلبسفريالخاصالماسوريالنصأنَع*!غ،ول.،.!(.مكارثار)3.كب

)2(.والإسهابالتوممعإلممايميلالقمرانيالنصبينمالاختصار،اإلىيميلوالثاني

والفانيالأولصمونيللسفرياالنصيالنقدعلىتطبيقيةنمازج

وجودنلاحطوالثانيالأول!صموئيللسفريالتحليليةالدراسةخلالمن

يليوفيما.الأخرىالنصيةالشواهدوباقيالماسوريالنصبينكثيرةاختلافات

النصفيوردماعلىاعتمادًاالسفريننصمستوىعلىالاختلافاتهذهلأهمعرض

Bibliaنسخةفيوردتكماالنصيةالثمواهدوباقيالماسوري Hebraica

التالي:النحوعلىالاختلافاتهذهتصنيفاَثرتوقد.Stuttgartens!أْ

صوتيا:المتشابهةالكلماقبينالخلط(أ)

؟؟لأ؟؟+؟يرأفلأ6؟بر؟؟6؟إ6لاتجغ6إ28:211الأولصموئيلفيالواردالمثال-

تجم66؟لبهأ6لأنبأ6ْلإنلأْ!6؟يرأ6لأإ؟7نلأ63لالأ!166ْييما؟766يأببهأ66؟نجبهأ؟+

(1.David Toshio Tsumura, Op. Cit.,)5p

،4.6p2(أكاا(
242http://kotob.has.it



ص!وليلسف!جماعلطالقديمالع!دنقداتجا!صتطببق:الثالثالباب

أَخِيشُفَقَالَعَبْدُليَيَفْعَلُمَاسَتَعْلَمُأَنْتَلِذَلِكَ:لأَخِيشَدَاوُدُفَقَالَ؟إ؟6ه:بر)

هذاعلىترد)؟؟6(فكلمةالاىتامِ".نبللِرَأْسِيحَارِشاأَجْعَلُكَلِذَلِكَلِدَاوُدَ:

والبشيطاالسبعينيالنصفيتصويبهايتمحينفيالماسوري،النصحسبالنحو

العينحرفيبينالصوتيالتشابهفييتمثلالخلطذلكفيوالسببالأ؟+()1(.

والألف.

؟!م؟؟!لم6؟لإهبر)ك!+يخلألاأ)إنجبأقغلأإ23:811لأولاصموئيل!الواردالمثالط-

لِلْحَرْبِالشَعْبِجَمِيعَشَاوُلُوَدَعَا16:؟إيخلأإ؟؟6؟إ؟أ61إلأ6؟6؟الإ؟؟؟+

النصحسب6()إفىأكلمةإنحيث"وَرِجَالِهِدَاوُدَلمحَاصَرَةِفَعِيلَةَإِلَىلِلنزولِ

61()2(.)؟لأصلهاأ!الماسوري

!بم؟6؟؟؟؟يبماأ66؟ديماأ7ْا؟تجملبلأ؟؟!ل!إ؟د8:511الثانيصموئيل!الواردالمثال-

هَدَدَلِنَجْدَةِدِمَشْقَأَرَامُفَجَاءَفلأ:؟6؟؟6إهإأفبهـأبيما!لأ؟"ه؟؟؟!6؟إ66إلأأ؟6

حسبفالكلمة"رَجُلألفَوَعِشْرِينَاثْنَيْنَأَرَامَمِنْدَاوُدُفَضَرَبَ،صُوبَةَمَلِكِعَزَرَ

صورةعلىالبشيطانصفيتردحينفي)؟؟ه(صورةعلىتردالماسوريالنص

الواو)3(.حرفداضافةالراءمكانالدالبوضعأي)؟+أ!(

المثالذلكالصوتمستوبيعلىالمتشابهةالحروفبينالخلطتبينالتيالأمثلةومن-

؟؟؟!؟أولأ6؟؟برالإإ+أ؟6+أ6إإيراإيراءأإ21:1711الثانيصموئيلفيالوارد

فَلَمْالأَرْضِعَنِلِيميمُوهُعَلَيْهِبَيْيهِسُيُوخُفَقَامَ:؟؟ه؟؟!؟؟لالأإ)ْ؟؟6لا!؟ْ

.(1 .R Kittel and .P Kahle, Op. Cit،.)994p

(2..R Kittel and .P Kahle, Op. Cit.,)488p
(3 Ibid.,)1.517p
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والثافي(الذولص!ونبل!سف!جماعلطتطبيقي!اس!)داالقديمالعصدنقد

)*؟+1(نجدهاالماسوربدالنصحسبالأ؟+أ(فكلمةخُبْزَا"مَعَهُمْيَأْكُلْوَاَْيَشَأْ،

القمراني)1(.النصحسب

وأالهجاءأصواتفيأوالنسخفيالخطأيحدثكيفتبينالتيالأخرىالأمثلةومن-

النطق:في

إ؟؟نجلأ66-لأ!أثتأ6إ؟يممنجلأ؟3؟!66إ؟لإنجبهأ5:30311الاولصمودبل-ا

الكلمةفهذه"عَتَاكَفِيوَالَّذِينَعَاشَانَكُورِفِيوَالَّذِينَحُرْمَةَياالَّذِينَهـاِلَى؟يأ؟6

بحرفالآراميال!رجومحسبتردحينفيسبقكماالماسوريالنصحسبترد

ا)2(.ا6-لأنيأ"؟دألتكولىْالباءحرفمنبدلاَالكاف

أ7إإ؟6؟ث!3أ؟6+3؟باأ؟ك!؟-يا؟؟16ك!6!مك!.6إ41:0311نيلثاا0صموئيل-2

؟؟617؟قي؟!؟؟ف!أ،أ6ييما؟؟61؟!أفلأل!3الأ+++61؟613!؟ليهألأنلأ!

وَأَحْرِقُوهُاذْهَبُواشَعِير.هنَاكَوَلَهُبِجَانِبِييُواَبَحَقْلَةَانْطُرُوا:لِعَبِبدفَقَالَ؟؟فلأ:

النصحسبالصورةبهذهالكلمةتردبِالنَارِ"الحقْلَةَأَبْشَالُومَعَبِبدُفَأَحْرَقَبِالنَّارِ.

ا)3(.611+الأ+++االوإومنبدلاَبالياءالمَمرانيالنصفيتردأنهاحينفيالماسوري

حرو!أوكلماقأوكلمةبإفمافةنصيةاخمقلافاق)ب(

61166؟الأ6يرالإفلأ؟؟6؟؟6616.لاتجغ"إ216:الأولصموئيلسمْر!الواردالمثال-

لا؟!أ--إ؟5-6.7بإذبر،؟أ6إ؟!بم6ثثنجبأ63؟؟أ6بر!نجيأإ+ا+-)6؟؟؟فىأه6لإ

نَفْسُكَ"تَشْعَهِيهِمَاخُدْالشَّحْمَأثتَملاَأَوًلِيُحْرِقوا:الزَجُلُلَهُفَيمَول6ُ:؟؟إيرا؟يرا؟؟6

الماسوريالنصحسبفالترجمةغَصْبَا"فَاَخُذُهـاِلآتُعْطِيالاَنَبَلِ:"لألَهُفَبمَولُ

أنَالسبعينيالنصيرىبينماتشهيه"مااخذ1هي116بر؟نيإ؟ا+؟117لكلمة

(1)أكاأ،523.4"

(2.Ibid.,)205p
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ص!وليلسفر؟علطالقديمالع!دنقداتج!اتت!بيق:للثالثالباب

تشتهيهماكلمنوخد11ْأي116؟نيولبرأ؟إيرا+-أ117الكلمةهذهتصحيح

حسبفهيالثانيةالكلمةأفَا.النصلسياقملاءمةالأكثرالكلمةوهي"نفسك

)؟*والسبعيني(Qsam)4!القمرافيالنصفينردبينمابر+()؟أالماسوريالنص

النص.سياقحسبكبيرحدإلىالأصوبالكلمةوهي)1(بر،(

؟فيهأ+أإك!+63؟؟7اث!+بإ؟6أ؟؟2:52116الأولصموئيلسعْرفيالواردالمثال-

نلأ؟؟6؟نجهـأنيهأ؟؟76؟؟3لا+7!66؟نلأ؟الأ6إ6لإ6176ببهأه66!\!يم

نَسْلاالزَلثلَكَيَجْعَلْ:وَقَالَوَامْرَاَتهُألقَانَةَعَالِيوَبَارَكَأ!أ:؟!م+اإ؟؟دأ6إ؟66

نجدالمثالهذافيمَكَانِهِمَا".إِلَىوَدهَبَا.لِلرَبِّأَعَارَتْاتَتِيالْعَارِتةِبَدَلَالمُرْأَةِهَذمِنْ

النصيغيرهاالماسوريالنصحسبأ!أ"؟!م+اإ؟)دأ11كلمةأنَ

،جديدةكلمةهـاضافةالفعليةالصيغةبتغييرا)2(+*6!ا"6+؟6لتصبحالسبعيني

معنىمنيغيرإنهحيث،السياقمعالإطلاقعلىمتفقَاالباحثيراهلاالذيالأمر

تمامَا.الفقرة

لإ؟-لممنجيهأ6؟+إيخلأ!بملأ6ول*ْأإ؟اإلإإ،2:2211الأولصموئيلفيالواردالمثال-

3؟؟أ+؟لأ؟لأْرنبهأ"ه+-6؟أأن!لأيرفى6-6؟نجلأ+إ؟؟7؟بلأ3،-6إ16لأفىأأيأللأ6

وَبِأَنَّهُمْإِسْرَائِيلَبِجَمِيعِبَنُوهُعَمِلَامَابِكُلوَسَمِعَجِذأعَالِيوَشَاح6:ءأيأ؟؟لأ

لمالماسوريفالنصالِاجْتِمَاعِ"خَيْمَةِبَابِفِيالمجْتَمِعَاتِالنَسَاءَيُضَاجِعُونَكَانُوا

ا،!3+ا6!+طلأ"فىأفقالذلكذكرالسبعينيالنصبينما،عاليسنعنيتحدث

قدالذيالأمر،عاليعمرمسألةلذكرالنصيةالنبواهدباقينتعرضلمحينفي

)3(.الأصليالنصفيالعمروجودعدمنرجحيجعلنا

(1..R Kittel and .P Kahle, Op. Cit.,!446p
(2.Ibid.,)446p

،4k447p)أكاأ)ر
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،الثافي(ل9الذص!وليلسفالمجاعلطتطبيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

6إ66-*6إ؟؟6+أ*؟؟فىأ؟؟؟6إ؟6إ911:هالأولصموئيل!الواردالمثال-

61؟فلأ16؟أ6-،6ييما!01لأبرا؟6،6ل!6ونجبهأ-ك!+يم!6166لا؟6ثاأ6ل!6!م61؟66بأفى

عَظِيمِبِاضْطِرَابِالمُدِينَةِعَلَىكَانَتْالزَسثيَدَأَربنَقَلُوهُبَعْدَمَاوَكَان3َ،"!:لأ؟؟!

يضيفحيثالْبَوَاسِيرُ"لَهُمُوَنَفَرَتْالْكَبِيرِإِلَىالضَغِيرِمِنَائدِينَةِأَهْلَجِدَّاأوَضَرَبَ

أفربذلكوربما)1(ااجتإلىئقلوه،++:+أ*ْ"؟؟فىأكلمةالسبعينيالنص

الماسوري.النصمنالمعنىدقةإلمما

أأ6بيمايرا؟؟؟.؟+!أأيم!+-؟6إني؟63"إ51:هالأولصموئيلفيالواردالمثال-

؟؟6أ؟؟فى06؟ك!ول56إ.6؟يإ؟ا71اإيا6إأأ6يابرا؟56.؟ث!؟اأك!RIM6ثب!إ؟6

عَقْرُونَإِلَىالربتَابُوتَفَأَرْسَلُواإجم!+-ببمابم،:.؟؟؟،؟؟6!!بلأ؟؟)؟!؟ْيميمأأك!+-؟6

تَابُوتَإِلَيْنَانَقَلُوا"فَدْ:الْعَقْرُوْييُونَصَرَخَانهُعَقْرُونَإِلَىادلةَتَابُوتُدَخَلتَاوَكَانَ

أأ"؟6كلمةالسبعينيالنصيصححا.اإوَشَعْبَنَانَحْنُليُمِيتُونَاإِسْرَائِيلَإِلَهِ

6؟؟؟أأ!116السبعينيالنصحسبلتكون"الرب"تابوتأي؟؟!"؟؟؟ْ

ا)2(.اإيائعلالهتابوتااأي11!لكأ؟؟؟

؟7-ي!؟أإ6لإ؟6!6برا؟6!6؟إنجبهألأأإفىإ7111:الأولصموئيل!الواردالمثال-

؟نلأأ؟اأ؟263بلأ+-ي!إ؟فىبلإلأ+37ر؟6ث!6+)-ثبك!ذأ.ك!أ61؟لأ616!أأ6؟

وَأَدْخَلُوهُالزَبِّتَابُوتَوإصعدوايَعَارِيمَقَرْيَةِأَهْلُفَجَاء6َ:إ66أأ؟+-؟6؟فبلأء6ْ

نجدا.االزَلثتَابُوتِحِرَاسَةِلأَجْلِابْنَهُأَلِعَازَارَالأَكَمَآِوَقَذَسُوافِيأَبِينَادَابَبَيْتِإِلَى

لتصبح"*نأ116الأداةالكلمةهذهإلىيضيفانوالبشيظاالاَراميالترجومأنَ

116)3(.!د!بإلأ6ا*دلأأاالكلمة

.nd.P Kahle, Op. Cit.,451p1)ك .RKittel)

(2.Ibid.")452p

.،.4 454p3)آ Ib)
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ص!وليلسفر؟علطالقديمالع!دنقداتجصاتت!بيق:الثالثالباب

؟ني76؟تجغأبإإ؟56فبهأ؟لإشأ؟)6إ13:811الأولصموئيلفيالواردالمثال

حَسَبَا-لَامٍسَبْعَةَفَمَكَثَيملإ؟16:؟يأه3إيمإ؟لاإلإ؟نجلأتغأ؟ألا-؟لاإ؟ْطولأ؟؟

هناكعَنْهُ".تَفَرَقَوَالعثعْبُالجلْجَالِ،إِلَىصَمُؤبيلُيَأْتِوَلَمْ!مُؤييلَمجَادِ

الترجمةحسب:الكلمةهذهحولالنصيةالشواهدمختلفبينواضحاختلاف

11؟نم6الاَراميالترجومحسببينما*ءأ؟؟"6*ول6"؟فيالقديمةاللاتينية

M(.1انيأءأ؟؟اmللأ

6؟لإإإ،؟إ+ا؟؟ير!فبلأولأ؟؟3ْ65إ2711؟اهالأولصموئيلفيالواردالمثال

فالكلمة11فَانْمَزَقَجُتتِهِبِذَيْلِفَأَمْسَكَلِيَمْفِيَصَمُؤبيلُوَدَارَإ"برا؟لأ:تجغلإ")أ

القمرانيالنصحسببينماالشكلبهذاتردوالفولجاتاالماسوريالنصحسب

*4(Qsam)الكلمةلتصبح)!*أ!الاسمإليهايضأفالسبعينيوالنص

.(للاث!أث!)72ا6؟إ)إ

وأتوضيحيةجملبإضافةالسبعينيالنصقيامفيهانجدالتيالمهمةالأمثلةومن

71يخلألاإ"؟2325116:الأولصموئيل!االوأردالمثالذلكللتوصْيحعبارات

الأيخلألاإ"نيهأ!لاأأوللأ؟؟6؟ح3نبهأ6إ؟؟؟لأ6؟6إ6؟؟إ17لا6إ؟؟ا!:)16!؟إبلأ

دَاودَفَأَخبَرُوالِلتَفْتِيشِوَرِجَالُهُشَاولُوَذَهَبَأ:ألاتمغتجغ؟؟66؟إ؟؟؟666!6نر

11مَعُونٍبَريةِإِلَىدَاوُدَتَببعَشَاوُلُسَمِعَفَلَما.مَعُونِبَريَّةِفِيوَأَقَامَالضَخْرِإِلَىفَنزلَ

المفعولية+أداةبعاليهالموضحالفعلبعديضيفالسبعينيالنصنجدحيث

لتكونالنصهذافيالترجمةتغييريجبوبالتالي6()3(.؟إ)*+بهالمفعول

011..داود.عنللبحثورجالهشاؤول.وذهب.".

.(1 Ibid.,)465p

.(2 Ibid.,)471p

4,.P Kahle, Op. Cit.,948p!3)ي .RKittel)
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والثافي(الذولص!وليلسف!؟علطت!بيقيص)دايس!القديمالع!دنقد

عليهاتضيفالأخرىالنصيةالشواهدبعضنجدالتيالأخرىالأمثلةومن-

*!بم66إ261211:الأولصموئيلفيالواردالمثالذلكالماسوريبالنصمقارنة

فبهأ36ر666؟ا6؟نج!أ؟3"6ألا؟6لأ6لألأأ.6بر6إ66؟إأفىفلألأ*؟76لأ*أ؟

قَدْ:شَاوُلُفَقَال6َ:تجغلأْ؟؟؟77نبلأيننإبمم؟؟بر؟؟6؟63؟72أه؟إ66إ6ببما3

كَرِيمَةَكَانَتْنَفْسِيأَنَّأَجْلِمِنْبَعْدُإِلَيْكَأُسِيءُلاَلانيدَاوُدُابْنِييَااِرْجِعْ.أَخْطَأْتُ

بعديضيفالبشيطافنص111جِدَّكَثِيزاوَضَلَلْتُحَمِقْتُقَدْذَ!هوَالْيَوْمَ.عَيْنيكَفِي

إلىشاؤول!افقال1الزجمةلتصبحإ+()1(7)*،كلمةالسابقالمثالفيالمبينةالعبارة

.0011.داود

لا+لا؟؟؟66؟إإ؟6Xْ'76إ؟يخلأفلأإ؟27:11116الأولصموئيلفيالواردالمثال-

67؟،!؟برألأ3؟نجلأ3.6إ6إ66لأللأ6بر0:6؟ك!ولرألأ؟166لإ6أثب06؟ك!الم

جَتًإِلَىيَأتِيَحَتَىامْرَأَةَوَلاَرَجُلاَدَاوُدُيَسْتَبْقِفَلَمْ؟؟فبلأ؟6!:؟!لأ؟6إنيفى6؟نج!أ

بِلاَدِفِيإِقَامَتِهِا"لامِكُلَّعَادَتهُوَهَكَذَادَاودُ.فَعَلَهَكَذَا:قَائِلِينَعَنَايُخْبِرُوالِئَلا:قَالَإِذْ

المثالفيالمبينالفعلبعديضيفالبشيطاونصالسبعينيفالنصاالْفِلِسْطِينِيينَا

6()2(.)؟إاسمالسابق

أيتبم+أ7الا7ْتجغ؟63ْإيخهـألاأ؟إقغ؟6إ285211:الأولصموئيلفيالواردالمثال-

ثا؟ه3ٍ)لأ؟.لا6لإفىأ767).ك!.3برإهفيهأولأ؟أ؟؟؟؟6؟"06لأ7661ك!؟لمحا

جِدّاوَخَافَالأَرْضِإِلَىطُولِهِعَلَوَسَقَطَشَاوُلُفَأَسْرَعَ؟؟إ؟6:إلإ؟؟،أ!بر؟

11وَاللَّيْلَكُقَهُالنَهَارَطَعَامَايَأْكلْلَمْلانَهُ،قُؤَةٌفِيهِيمُنْلَمْصَمُوئيلَأوَأَيْضَاكَلاَمِمِنْ

أيةبدونوحدهيردالسابقالمثالىفيالماسوريالنصحسبالزمانفظرف

،.4.694pأb1(ا(

(2.Ibid.,)794p
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ص!ونيلسفايعلطالقديمالعصدنقداتجاهاتتطببق:الثالثالباب

إليهالبشيطاونصالسبعينيالنصيضيفحينفيأه()؟6صورةعلىإضافات

.(mlom('1)6كلمة

؟72إ؟6؟.؟6؟؟66؟إ)أ66.ث!!بمإ31311:.الأولصموئيلفيالواردالمثال

ش،6+بثت،إ!6كمإ؟إ،61يخأيأ!م؟؟ا،ب؟،فلأبيما؟66جم!3.بر؟لإ؟،6ويأ6.ث!!بم61"+6

مِصْرِيّغُلاَمٌآَنا:فَقَالَأَنْتَ؟أَيْنَوَمِنْأَنْتَلمَنْدَاوُدُ:لَهُفَقَالَني+:ني؟؟"أه

حسبهنافالكلمةاثَلاًئةِمُنْذُمَرِضْتُلأنَيسَيدِيتَرَكَنِيوَقَدْعَمالِيقِيلِرَجُلِعَبْدٌ

النصأنَنجدحينفيالرقمهذالماهيةتمييزبدونني+(7ْ)نيالماسوريالنص

)2(.الصوابإلىالأقربوهو)+ول+ه(كلمةالرقمهذاإلممايضيفالقديماللاتيني

؟؟36.لأ!16إيئأفبئأ؟6إلإه6؟إبئأ!إ"ببما)2:211الثانيصموئيلفيالواردالمثال

وَامْرَابَلا"هُوَهُنَالنَإِلَىدَاوُدُفَصَعِدَ؟بر؟تجغ؟":3؟)7؟نجيهأ6؟لإإ؟؟6؟+إ؟لإ؟6+

هذهالاَراميالترجوميصححالْكَرْمَليِّ"نَابَالَامْرَأَةُوَأَبِيجَايِلُالْيَزْرَعِيلِيَّةُأَخِينُوعَمُ

ا)3(.لإ*؟6+ا6"؟؟إلتكونالعينبعدالألفحرفبإضافةالكلمة

16إ"لا؟لأأ!لإ+أ6ك!نجهـأ؟لمجإ؟لأإير؟ألإفى6إ32311:الثايىصموئيل!الواردالمثال-

ءَجَاوَ:)أهفلأثب6ثا6إ16لإ؟إيخيأإ+!بم؟6!؟6وأ؟6؟إلاك!فى06ول؟ك!فىأك!6ب

فَأَرْسَلَهُالمُلِلشِإِلَىنَيْرِبْنُأَبْنَيْرُجَاءَقَدْ:يُوَابَفَأَخْبَرُوا.مَعَهُائَذِيالجيْترِوَكُليُواب

داودالاسمإليهايضيفبأنالكلمةهذهالسبعينيالنصيصححبِسَلاَمِ"فَذَهَبَ

11616)"(.6؟!بمإ"؟؟الكلمةلتكون

(1.Ibid.,)994p
.(2 .R Kittel and .P Kahle, Op. Cit،.)105p

.(3 Ibid.,)505p

0(4 Ibid.,)905p
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الثافي(9الأ!لص!وليلسفاكلاعلطت!بيقيهاس!)داالقديمالع!دنقد

؟6!؟؟أْألاMفي؟7إ+أ+4؟؟6ْإببما؟728116:الثانيصموئيل!الورادالمثال-

سَيدِييَاوَالاَنَ"+:؟2أ؟7؟بأي!3لإ؟؟لا؟7إ؟؟؟6ث!ابم!6؟16أ؟؟؟66

نصيضيفالْخَيْرِ"بِهَذَاعَبْدَكَكَقَمْتَوَقَدْحَقّهُوَوَكَلاَمُكَالثه"هُوَأَنْتَالزَث

؟3ْ6+11لمكون؟+!""؟؟ْكلمةالكلمةهذهإلىالاَراميوالترجومالبشيطا

ا)1(.!؟.؟+!ا،+إ+

!بم؟6فى؟7ْثننأ6؟؟؟لإإ؟+6؟إ66إ8311:الثانيصموئيلفيالواردالمثال-

مَلِكَرَحُوبَبْنَعَزَرَهَدَدَدَاوُدُوَضَرَبَ!لإ+6:أ66فى6فبهأ؟6؟؟ثبم+أ6لأأد

جديرنموذحمنأكثرالمئالهذايبيننَهْرِ"عِنْدَسُلْطتَهُيَرُذَذَهَبَحِينَصُوبَةَ

الأولىالكلمةتردالماسوريالنصفحمسب،النصيالنقدمستوىعلىبالملاحظة

)؟؟+لفظتينيجعلهاالفلسطينيالترجومنصحينفي6()7؟؟لإإواحدةلفظة

كلمةوتأتيالماسوري.النصمعيتفقانوالبشيطاالسبعينيالنصبينما6(،؟إ

نأذلكفيالأصلحينفيالماسوري،النصحسبلهاتميمِزدونعامة)!لإ؟6(

)2(.النصوترجمةسياقمستوىعلالأصحوهو)؟؟+(كلمةإليهايُضاف

*3ْإإ6؟إ؟؟لإجملأ؟+6إ6إفب!أ؟63"إا:12الثافيصموئيلفيالواردالمثال-

فلأ:لأ637إ؟66لأفبهأ؟6؟؟7!66لإثب6166!؟إفبهأإ،فبلأ)أ*؟166ْ؟؟16

،وَاحِدَةٍمَدِينَةِفِيرَجُلاَنِكَان:لَهُوَقَالَإِلَيْهِفَجَاءَدَاوُدَ.إِلَىنَاثَانَالرَّثفَأَرْسَلَ

الماسوريالنصحسبأنهنجدالمثالهذاففيفَقِيرٌ"وَالآخَرُغَنِيّمِنْهُمَاوَاحِدٌ

6*()3()6بكلمةالبشيطاونصالسبعينيالنصإليهيضيفحينفيالإبه!(

011...النبيناتانالربفأرسل..".ذلكعلىبناءالترجمةلتصبح

(1.Ibid.,)517p
.nd.P Kahle, Op. Cit.,517p2)ك .RKittel)

(3.Ibid.,)522phttp://kotob.has.it



ص!ونيلسف!كلاعلىالقديمالعصدنقداتج!لتت!بيق:الل!ثالباب

؟؟لأأ+؟يأللأ7إ76؟؟6ك!+؟إ"؟أببما11؟12:96الثانيصموئيلفيالواردالمثال-

إ*.ذأ7؟لإنلأ6بها!7ا؟7؟نيهأ+أإك!37؟؟فى؟بت،+6؟؟6ك!أ؟66؟ش136فىلأ

قتلتَقَدْ؟عَيْنيهِفِيالشَّزَلِتَعْمَلَالرَّثكَلاَمَا!قَرْتَلمِا!اآ:لإ!مأ؟3،؟؟؟3؟؟لا؟

11عَضُونَبَنِيبِسَيْفِقتئتَوَإِئاهُامْرَأَةَ،لَكَامْرَأتدهُوَأَخَذْتَبِالسَّيْفِ،الحثيئَأُورِيًا

جنفيدأ(6)فىلأالماسوريالنصحسبجاءتالمثالهذافيالواردةفالكلمة

*636()1(.)ب؟+؟6لتصبحالاَراميوالترجومالبشيطانصمننرفيتغيرت

مشتقاتهأوتصربفهأوالفعلوننبقغييرنصيةاخمقلافاق)ي(

لإفيهأ+أإ؟+6إ؟؟براك!+بإ؟6أ؟2:521166الأولصموئيلسمْرفيالواردالمثال-

يخلأفي67؟نجيهأ؟بخيهأ؟؟6؟؟+لأ+؟أ7ْ؟؟يخلأ!اإ؟لأ؟6إ+إ+إببهأ!!؟!6

نَسْلاَالزَتلَكَيَجْعَلْ:وَقَالَوَامْرَاَتهُألقَانَةَعَالِيوَبَارَكَأولأ:7ا؟!م13'إ؟6إ؟76

نجدالمثالهذافيمَكَانِهِمَا".إِلَىوَذَهَبَا.لِلزَقيَأَعَارَتْائَتِيالْعَارِئةِبَدَلَاثرْأَةِهَذمِنْ

11مَكَانِهَماإِلَىوَذَهَبَا11الماسوريالنصحسبتُرجمتأولأ"؟ء7اأ؟إدأ11كلمةأنَ

كانالنصحسبالترجمةإنَحيث،العبريالنصمعالشيىءبعضيختلفماوهو

حسصالإطلاقعلىمقبولةغيرالترجمةوهذهمَكَانِهِ"إِلَىوَذَهَبَا11تكونأنيجب

لناالمعقولمنفإنههنامن.حنةوزوجتهألقانةعنيتحدثالذيالنصسياق

إ؟؟دأ11العبريالنصليكونالاَرأميالترجومنصأوردهالذيالتصحيحقبول

أوردهالذيالتصحيحأنَّلنايتبينذاتهالوقتفيمكانهما".إلىوذهباأ!!:7ا؟!م

تمافا،المعنىمنيغيرإنهحيث،السياقمعالإطلاقعلىيتفقلاالسبعينيالنص

11Wتصبحالسبعينيالنصحسبفالكلمة 6*6 6tonا)2(.ا

.(1 Ibid.. )523p

(2..R Kittel4)4 .P Kahle, Op. Cit.,)446p
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والثافي(ل9لأص!ونيلسفرجماعلىت!بيقي!)د"س!القديمالع!د

إ؟+-أ؟"يره33إلإ!-فبهأيرهإ؟+-ببما؟؟816116:الأولصموئيلفيالواردالمثال

عَبِيدَكُمْوَيَأْخُذُ؟!م؟*ير+أ:6إلأليأ3بر6إك!+-؟ءأ؟،يرهأ؟6!؟لأيرهأ؟6؟3

النصحسبفالصيغةلِشُغْلِهِ"وَيَسْتَعْمِلُهُمْوَحَمِيرَكُمْالحسَانَوَسُئابمُمُوَجَوَارِيَكمْ

صيغةفيلتكونالسبعينيالنصيصححهاحينفيالمفردصيغةفيتأتيالماسوري

العامالسياقحسبالماسوريالنصهناوالأرجح؟!م؟*يت+أ"إلإ!أ11الجمع

إسرائيل،بنيسيحكمالذيللملكالعامةالسماتعنيتحدثالذيللاصحاح

بهم)1(.سيفعلهوما

لبلأ؟؟؟6با؟6أير7؟تجم6؟لإإيخلأ"أ؟41:4711الأولصموئيلفيالواردالمئال-

أ+6لمحاأب!م؟ير+أ!أ؟ك!6أبيماجأ6أ؟ثمإبرءأك!فى16ك!.إفى3؟ثبن5؟،فىثا؟!61

إِسْرَائِيلَعَلَالملْكَشَاؤوُلُوَأَخَذَبإ:66؟فبهأ6إ؟إ6؟نجهـأ؟أ؟3ْأ؟3؟ف!لأ؟6ه

صُوبَةَوَمُلُولنَوَأَدُو(عَفُونَوَبَنِيمُوَابَحَوَالَيْهِ:أَعْدَائِهِجَمِيعَوَحَارَبَ

صيغةفيالماسوريالنصحسبتأتيفالكلمة11غَلَبَتَوَخهَوَحَيْثُمَا.وَالْفِلِسْطِييئينَ

المفردصيغةفي(Qsam)4!القمرانيالنصحسبتأتيبينما،المضافالجمع

استنادَاوذلكالقمرانيالنصهناونرجح)أفى؟)يتأ+()2(.البشيطاوفي)أفىيم؟6(

،8،35:الثانيصموئيلسفرفيدأ؟+(اييم؟6المفردصيغةفيالكلمةإلى

.35،9،:18الأولالأيامأخبارسفروفي23،:ااالأولالملوايسفروفي،21

فيهأ؟لا6إأر؟أ6إأ؟؟7ايخلألاأ)نجلأقغلأ6إ91:611الأولطصموئيلفيالواردالمثال-

هُوَحَيئ:شَاوُلُيُونَاثَان!أوَحَلَفَلِصَوْتِشَاوُلُفَسَمِعَأ؟+:6دلإ!7إ66؟716يخلألأ

المبنيلأيم)+31وزنعلىفيفعليةصيغةهوهناالواردفالمثاليُقْتَلُ"لاَالزَث

(1.] bid.,)456p

.(2 Ibid.,)946p
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ص!وليلسفاجماكللطالقديمالع!دنقداتج!لتت!بيق:لثالل!الباب

صيغةفي)6طأ+(ليكونوالبشيطاالسبعينيالنصيصححهحينفيللمجهول

)1(.البسيطالوزنعلىالمستقبل

6؟إك!!؟يرا؟+؟؟؟بر"هيخلألأأ)إ"فيهأ؟91:52113الأولصموئيلفيالواردالمثال-

بإ؟أ؟؟6يا؟6؟!إيإفىلأ.؟6أفيهأءأ؟،إ؟؟56إ؟6؟،65ب؟7ا+ث!+!،؟ك!

دَاوُدَلأَخْذِرُسُلاشَاولُفَأَرْسَل6َ:؟!ملإه6؟إ؟لااإ؟56؟).أ؟6يخلألأأ)؟؟لإير"

عَلَىالربرُوحُعَلَيْهِمْاكَانَرَئي!اوَاقِفَاوَصَمُوئيلَيَتَنبًؤُونَالانبِيَاءِجَمَاعَةَرَأىوَتَا

المفردصيغةفيفعلعنعبارةهناالواردفالمثالأَيْضا"هُمْفتَنبَؤواشَاوُلَرُسُلِ

والبشيطاالسبعينيالنصيصححهحينفيالماسوري،النصحسبالغائب

الصوابإلىالأقربوهو6؟*1()2()إالغائبالجمعصيغةفيليكونوالترجوم

النص.سياقحسب

إ+؟؟أ؟طْتجغفيهأ؟6لاتجغ6ْ6"بر؟نج!لأ2414:الأولصموئيلفيالواردالمثال-

الأَشْرَارِمِنَالْقُدَمَاءِ:مَثَلُيَقُولُكَمَا؟6:6؟؟إلأ،ْإ؟6إ؟نجبهألألإلا6؟؟نيلإ+بي

الماسوريالنصفيالنحوهذاعلىالمثاليرد11عَلَيْايَمجُونلاَيَدِيوَلَكِنْشَزٌيَخْرُحُ

(Qsam)4!القمرإنيالنصفييردحينفيوالفولجاتا،السبعينيوالنص

النهاياتحذفمننوعهناحدثماأنَّويبدو!بم؟نيلإ+!()3(.ولفى++!6)+7ا

)ول؟بئلإ+!(.التاليةوالكلمة3+6بي(ول6)+7الكلمةالجمععلامةبينالمتثابهة

إ،يرالمجإلمحاأ6؟؟،1!إ؟إلإ؟،5ثإ6؟إألمجإ6إ4:1211الثانيصموئيلفيالواردالمثال-

3.نجلأ7فلأ؟6إ؟63.ك!ذلأأأ؟؟؟76؟؟؟يرببما؟6؟؟أإ؟لا؟6؟هإث!7؟،؟!Tك!7

(1.Ibid.,)048p

.(2 .R Kittel ، nd .P Kahle, Op. Cit,)481p

(3.Ibid.,)094p
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الثافي(9ل9الأص!وفيلسف!جماعدت!بيقي!اس!)داالقحيمالعصدنقد

وَقَطَعُوافَقَتَلُوهُمَا،الْغِلْمَانَدَاوُدُوَأَمَرَأ:أ؟؟؟66؟؟إ6؟يرابر616؟ابإ؟؟ا+أ

فَأَخَذُوهُإِيشْبُوشَثَرَأْسُوَأَفَا.حَبْرُونَفِيالْبِرْكَةِعَلَوَعَقَقُوهُمَاوَأَرْجُلَهُمَاأَيْدِيهما

مختلفبينواضحًااختلافَاالمثالهذايوضعحَبْرُونَ"فِيأَبْنَيْرَقَبْرِفِيوَدَقَنُوهُ

في)إ؟ا+أ(الأولبالمثاليأتيالقمرانيفالنص،الماسوريوالنصالنصيةالشوأهد

القمرانيالنصحسبليكون)إ+؟اث!16(الثانيالمثالوكذلكالمفردصيغة

يكونوقدالاَرامي)1(.والترجومالبشيطانصمعذلكفيمتفقًا)إ+؟ا؟166(

والبشيطاأقمرانيالنص!ورداكما،الغائبالمفردصيغةفيوالثانيالأولالمثالان

إنَحيثالماسوري،بالنصمقارنةَالصوابإلمماالأقربهماالاَراميوالزجوم

يناسبماوهوالغائبالمفردبصيغةالفقرةهذهعلىالسابقةالفقراتفيالحديث

.الماسوريالنصمنأكثرالنصسياق

؟إثب؟6ك!)أيخلأ؟.!66يخلأ"أإك!3؟!بم؟6"إ"؟أ6:هالثافيصموئيلفيالواردالمثال-

65؟!ل!؟6؟6؟؟5؟6ل!+؟؟ك!أ؟فىك!..ء؟ك!6!؟ب6ك!ولإ،3؟؟؟3نجبهأأ6

إِلَىأورُشَلِيمَإِلَىوَرِجَالُهُافلِكُوَذَهَب6َ:؟إ6؟إإفىأ""6ْ7؟لاء.؟56!؟؟ه

وَالْعُرْجَ.الْعُمْيَانَتَنْ!خلَمْمَاهُنَاإِلَىتَدْخُلْلاَلِدَاوُدَ:فَقَالُ.الأَرْضِسُكَانِالْيَبُوسِيِّينَ

الغائبالمفردصيغةفيالماسوريالنصفيالمثالهذايردهُنَا"إِلَىدَاوُدُيَدْخُلُلاَأَيْ

الجمعصيغةفيليكونالآراميوال!رجومالبشيطانصيصححهحينفي

الجملة.سياقحسبالصوأبإلىالأقربالكلمةوهي16()2(*!بم)إ،

إ؟؟66!بمبربر)الأ؟6أ!؟66؟إ66.لأ!بمإ811:هالثانيصمولْيلفيالواردالمثال-

16؟*.16بر-؟ييما7إ7فهـأإ؟أ؟+3يئإ؟56بأ؟7إث!56؟؟3؟7إث!6ألإإفىلالأ!6

)1(6)أ.5110"4

(2..R Kittel and .P Kahle, Op. Cit,)512p
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ص!وليلسف!علىالقديمالع!دنقداتجاهاتت!بيق:اللطثالباب

يَضْرِبُاتَذِيإِنً:الْيَوْمِذَلِكَ!دَاوُدُوَقَالَ؟؟،7:ك!)Kier).لا31؟؟66لإ

يَقُولُونَ:لِذَلِكَدَاوُدَنَفْسِمِنْالمبْغَضِينَوَالْعُمْيِوَالْعُرْجِالْقَنَاةِإِلَىوًيبْلُغُالْيَبُوسِيِّينَ

النصحسبالمثالهذافيالوارفىةفالكلمةأَعْرَجُ"أَوْأَعْمَىالْبَيْتَيَدْخُلِلاَ

لتكونالقمرانييصححهاحينفيالمذكرجمعالمفعولاسمصيغةفيتأتيالماسوربد

كماوالكلمة)!3*+()1(.المؤنثالمفردمعالماضيصيغةفيمصرفَاالفعلعنعبارة

والتأخيرالتقديممنتخلصناإذاخصوصًاالأصوبهيالقمرانيالنصفيوردت

بر)الأ؟6أ!؟66؟إ6لا!بم6إ11التاليالترتيبعلالفقرةلتصبحالفقرةهذهفي

.11!؟6!لبما7+إبل!؟3656؟7ث!7إ7إ؟فلأ7ر"للأإ6أإلمجافىلأإ6إ6؟إ؟6بر!م

إ؟+نجبهأ"؟؟6إك!!أ؟63؟+؟!بم؟6إ؟أإ18:511الثافيصموئيل!الواردالمثال

+؟؟!6!بم+.ثبلإأنلأ!ملأألأه137إOبا؟؟نلأ)أ6إيإثا6بباث!لأ6.جمالاول؟+،

لِيفقواتَرً:هـاِتَايَوَأَبِيشَابدَيُوآبَائملِكُوَأَوْصَى:؟؟يخلأ؟أه؟؟6بإ)؟لبهأ؟56بر)

11بِأَبْشَالُومَالزُؤَسَاءِجَمِيعَالمُلِكُأَوْصَىحِينَالشَعْبِجَمِيعُوَسَمِعَ.أَبْشَالُومَبِالْفَتَى

الجمعضميرمعالماضيصيغةفيالماسوربدالنصحسب)ني؟لأأ(فالفعل

المذكرجمعالفاعلاسمصيغةفيالقمرانيالنصحسبيردبينما،للغائبين

(vvww))`'.

كلمةأوحر!بنقصنصيةاخمتلافاق(د)

يرا؟لأأ6إإ6؟؟،51؟إيا؟56؟!6؟إإ؟أإ4:1211الثانيصموئيلفيالواردالمثال-

نجيهأ+3ْفلأ؟6"نلأ6ْإ؟+أأ6؟؟ثبم7؟؟63يإ)61؟)ألإ؟6؟ه6إيلإ+،؟6؟!بملإ+

وَقَطَعُوافَقَتَلُوهُمَا،الْغِلْمَانَدَاوُدُوَأَمَرَأ:أ؟؟؟66لإ؟إ6؟يراير6؟ا؟16إ13؟يرا

فَأَخَذُوهُإِيشْبُوشَثَرَأْسُوَأَفَا.حَبْرُونَفِيالْبِرْكَةِعَلَىوَعَقَقوهُمَاوَأَرْجُلَهُمَاأَيْدِيَهُمَا

(1.Ibid.")512p

(2.Ibid.,)531p
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والثاني(الذولص!ونيلسف!؟علطتطبيقي!ايس!)دالقديمالع!دنقد

باسماحتفظالماسوربدالنصأنالمثالهذافينجدحَبْرُونَ".فِيأَبْنَيْرَقَبْرِفِيوَدَفَنوهُ

)ا".الإطلاقعلىلذكرهالسبعينيالنصيتعرضلمحينفيأ(أ)؟؟؟6المكان

إ؟؟76ا؟!بمدبأ؟؟؟!؟لإ؟656؟إإ!!لأه8611:الثانيصموئيل!الواردالمثال-

7؟6:6؟يهلأ؟3ْلإ6إ6؟!6إ6إيخيهألا61!؟73وألبأ؟6؟لإفى؟،!7إ؟7ه؟7

هَدَايَا.يُقَذَمُونَعَبِيدًالِدَاوُدَالأَرَامِئونَوَصَارَدِمقَأَرَامِفِيمُحَافِظِينَدَاوُدُوَجَعَلَ

علىتردالماسوريالنصحسبفالكلمةتَوَتجَهَ"حَيْثُمَادَاوُدَيُخَلِّصُالزَلتوَكَانَ

النصفياللامحرفبدونالكلمةتردحينفي)إلأ؟؟6بي(المثالفيالمبينالنحو

حسبالتعبيرإنَّحيث،الصوابإلىالأقربهوالقمرافيوالنصالقمرافب)2(.

مننوعَايضفي)؟؟إ+(داودمعاللاملحرفالتكرارمننوعفيهالماسوربدالنص

إلىردهيمكنمتأخرَا،تأثيرَايعكسذلكإنَالقوليمكنكما،الجملةعلىالثقل

النص.إلىالنساخبهايقومالتيالإضافات

بر)إ؟+أ؟د7؟+فبدأ؟63إ6؟إفبدأ؟دأ6"إ7:اهالثانيصموئيل!الواردالمثال-

الكلمةإنَالجبَابِرَةِ"جَيْشِوَكُلَّيُوآبَأَرْسَلَدَاوُدُسَمِعَفَلَما؟+يب:؟!دْ؟لأ؟*

علىصحيحةليست؟!د.؟+!()؟لإ؟*الماسوريالنصحسبهناالواردة

إضافيًاتركيبَالتكونالبشيطاونصالسبعينيالنصويصححها،التركيبمستوى

؟!بإ.؟56()3(.)فى؟*صحيحًا

أخركاكلمةمعكلتعلكلمةبوضعنصيةاختلاظق)هـ(

لاييم؟!أ6بريممنجلأ7لإ!غ"أ؟يأ؟2416):الأولصموئيلسمْرفيالواردالمثال-

ييما6إ؟3فبهأ؟أ6إ؟6+-،6أ؟؟؟16616إ؟أإ7الميرا؟3+إبلإ،63نيهأ؟.نكأ+؟فى؟+!

(1.Ibid.,)511p

.nd .P Kahle, Op. Cit.. 517p2)لة .RKittel)

(3.Ibid.,)052p
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ص!ونيلسف!؟علطالقديمالع!دنقداتجاهاتت!بيق:الثالثالباب

إِلَىبِهِأوَآَلتْخَمْرٍوَزِقّدَقِيقٍهـاِيفَةِثِنَانٍبِثَلاَثَةِمَعَهَاأَصْعَدَتْهُفَطمَتْهُحِينَثُتم6َ:إببما

حب!رجمطغالبَااني+إف!لأ؟11ْ؟؟56فكلمةصَغِيرٌ".وَالصَّبِيُّشِيلُوهَفِيالرَّدث

"؟7+لتكونالسيعينيالنصيصححهابينما"ثيراناثلاثةالماسوريالنص

?41!)القمرانيالنصذلكفييعضده!"؟ني،؟ْ )Qsam).الصوابإلىوالأقرب

أنهامنوالقمرانيالسبعشِيالنصأوردهماالموقفوملائمةالنصسياقحسب

11.الثالثةييلغبثورمعها"أصعدته

يأ،-؟؟فهـأ6؟6إ6؟إببما؟لأأإلإ؟-؟؟؟41:52113الأولصموئيل!الواردالمثال-

أنَّنجدالحْفْلِ"وَجْهِعَلَىعَسَلوَكَانَالْوَعْرِإِلَىالشَعْبِكُلوَجَاءَ؟ليأ؟6:إ"3

لتكونالماسوريالنصحسبالكلمةيصححانالاَراميوالترجومالفولجاتا

ماإذالأقرباهوالآراميوالترجومتاالفولجاحسبوالتصحيحا)2(.ا"إير؟-؟لإه

للاصحاح.العامالسياقإلىنظرنا

إ"إ"فيهأأو؟أ6يخهـأ*11ثبإ"616نر"إ94:ا4الأولصموئيلفيالواردالمثال-

نَوَكَا:،36ء6إيأ؟ا56نجبهأ!فى6ول76"ل!ثت56نجبهأ-631رْ؟6؟نيهأ!نجبأ!أي!نلأ6؟بر!أ

وَاسْمُمَيْرَبُالْيِكْرِاسْمُابْنتيْهِ:وَاسْمَاوَمَلْكِيشُوعَوَيشْوِيَيُونَاثَانَشَاؤوُلَبَنُو

في"!م؟فى"شاؤولابنةأسمعنهنايتحدثالماسوريفالنص11مِيكَالُالضَغِير

ا)3(.اأفى6ول11عنالسيعينيالنصيتحدثحين

ةجمبم؟فبهـأ؟6؟بخبم؟لأأ+56؟؟إ؟"فلألإ"6إ17:411الأولصموئيلفيالواردالمثال-

جُيُوشِمِنْمُبَارِزٌرَجُلٌفَخَرَجَإ؟!:إلأيمأ+ني!ألإ؟6تجغلإ+نيأيتغألا؟إ+

النصحسبفالكلمةوَشِبرولاأَذْرُعِيستُّطُولهُجَتَمِنْجُلْيَاتُاسْمُهُالْفِلِسْطِينِتينَ

(1.Ibid.،,444p David Toshio Tsumura, Op. Cit.,)8-7p
(2.Ibid.,)468p

.nd.P Kahle, Op. Cit.,946اp(3 .R Kittel)ahttp://kotob.has.it



والثافي(!نولصعوليلسفا؟علطت!بيقي!اس!ا)دالقديمالع!دنقد

)+ول!(تردوالشيطاوالفولجاتاالسبعينيالنعسفيبينماالشكلبهذاتردالماسوري

فى"()!(.)*6لتكون(Qsam)4!القمرافيالنصفيتمامَاتختلفبينما

؟؟76؟لإ6:؟!-؟إ؟ثت؟ف!لأ؟66لا!بم6إ17:4411الأولصموئيلفيالواردالمثال-

لِدَاوُدَ:الْفِلِسْطِينِيئوَقَالَ؟لأ؟+:أ؟ب؟!بم+56؟يخلأقم6أ؟لا66؟!لألم!+6!ك!؟إ

النصفيالواردةفالكلمةا.الْبَرِّئةِاوَوُحُوشِالتَمَاءِلِطمورِلحمَكَفَأُعْطِيَإِفَيَتَعَالَ

القديمةاللاتينيةوال!رجمةالسبعينيوالنصالاَراميالترجوميصححهاالماسوري

+*1136)2(.+6!بمإبأ11لتكون

6إ666؟إ6بر6؟إ3+!م؟د71يخدالأ6؟ل!إ18:2111الأولصموئيلفيالواردالمثال-

فَارَقَوَقَدْمَعَهُكَانَالرَّبًلأَنَدَاوُدَيَخَافُشَاوُلُوَكَانَ؟6:يخلألاأ،أبغلإهلإجأ

يصححهاحينفي)!م؟!3+(الماسوريالنصحسبهناالواردةفالكلمةشَاوُلَ"ا

6()3(.)!م؟فىإلمماالسبعينيالنص

6إإ"7قغل!لأبر"أ؟؟يرأ؟ير؟7؟إ6؟!إ18:4111الأولصموئيلفيالواردالمثال-

النصحسبهناالواردفالمثالطاامَعَهُوَالرَّتطُرُقِهِجَمِيعِفِيمُفْلِحَادَاوُدُوَكَانَلبمايبمأ:

والنصوالترجوموالبشيطاالسبعينيالنصفييأتيحينفي)؟ير!الماسوري

غيرالأخطاءضمنيقعالمثالهذاإنَالقولويمكن5)"(.)بيرالقديماللاتيني

.الحروفبينوالخلطالمقصودة

!م؟؟7؟3؟6ك!؟؟6إ؟أأ6إ6؟ا؟لأإ23811:هالأولصموئيلفيالواردالمثال-

وَنَادَى16:ي!6.وك!).لا1،فى6لأ36بلإ+3+أأ666!ييماأ!!برالأيأء.76؟أ6أف!أ3

.1 ( Ibid., )474p

(2.Ibid,)477p
(3.Ibid.,)947p
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ص!ولب!سف!ولعلىالقديمالعصدنقداقجا!اتت!بي!:الثالثالباب

إِلَىوَجَاءَال!هْمَيُونَاثَانَغُلاَمُفَالْتَقَطَ.تَقِفْلاَ.أَسرِعْ.اعْجَلْ:الْغُلاَمِوَرَاءَيُونَاثَانُ

نجدهاحينفى6ِ(لإ)؟3الماسوريالنصحسبهناالواردةالكلمةأنَّنجدااسَئد

النصرمعالسبعينيالنصويتفق)غلامه(بمعنىالألأولأ(القمرانيالنصفي

)1(.المثالهذافيالقمراتي

إ؟+أثاإ؟أإ؟6؟7؟6+إ+i)فيهأ؟؟6إ225111:الأولطصموئيل!الواردالمثال

جُولْيَاتَوَسَبْفَزَادا.وَأَعْطَاهُالزَتمِنَلَهُفَسَأَل)أ:إ؟أ؟ف!؟فيأ؟36إ،إ؟؟3

حينفيالماسوري،النصفيالصورةهذهعلىالمثاليأقياإِيَّاهُاأَعْطَاهُالْفِلِسْطِينِيئَ

)فى*أ+56()3(.إلمماوالبشيطاالسبعينيالنصيصححه

ليهأ؟؟أ6؟!؟6ْ7إ"67؟إ6لأيتغإ"0111الأول!23:صموئيلفيالواردالمثال

66؟لإإنجيهأ؟+6؟6؟الأ؟؟؟فىأ"11ف!ألأبرافلأ!63لإبيما؟؟6ف!أءلأب!.فلأء

أَنْمحاوِلُشَاوُلَبِأنسَمِعَقَدْعَبْدَكَإِنَإِسْرَائِيلَأإِلَهَرَثيَادَاوُدُ:فَالَثتَمأ؟":3؟ييما

يبدأالماسوريالنصحسبهناالواردفالمثال"بِسَبَبِيالمدِينَةَلِيُخْرِبَفَعِيلَةَإِلَىيَأْقِيَ

بدلاًبالهاءلتكونالفلسطينيالزجومنصيصححهابينما96()؟لإاللامبحرف

هيالفلسطينيالترجومأوردهاالتيالصورةعلىوالصيغة66()3(.)؟لإاللاممن

النص.سياقحسبالصوابإلىالأفرب

6إ66لإ؟إ"ثبن؟"+6؟+إنجهـأير؟!أ6إ231811:الأولصموئيل!الواردالمثال

الزَبً.أَمَامَعَهْدَاكِلاَهُمَافَقَطَعَا؟؟6+أ:؟؟؟أو؟أ76إ6؟فيأ؟63؟إ3!"نجيأ

النصحسبهناالواردفالمثالبَيْيهِ"إِلَىفَمَفَىيُونَاثَانُوَأَقَاالْغَابِفِيدَاوُدُوَأَفامَ

)؟1366()4(.ليكونالاَراميالترجومنصحسبتمامَايتغير)؟؟"+أ(الماسوري

(1,.R Kittel and .P Kahle, Op. Cit,)484p
(2.Ibid.,)487p
(3..Ibid.،)448p
(Ibid.4).لو!401
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الثافي(9الهولصل!وليلسفاجماعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

فهـأ؟6؟؟أ*6ك!لإإك!؟6؟إإ".لأ؟26015116الأولصموئيل!الواردالمئال-

بم!67برلأ6بر:أ!ا؟!بملار،.6ك!ث!؟؟+ن!أ!ملأ،61!!!ملإ؟6،بهـأبر6أول63أ!م6ك!!م

مِثْلُكَوَمَنْرَجُلأَنْتَأَمَالابنَيْرَ:دَاوُدُففَال661َ:جمم+؟!تغ؟6؟7؟؟نجبلأ؟"+؟بأ!

لِيُهْلِكَالشَعْبِمِنَوَاحِدٌجَاءَقَدْلا!لَهُالمُلِكَ؟سَيِّدَكَتَحْرُسْلَمْفَلَماذَاإِسْرَائِيلَ؟في

أنَحينفي)؟حكلمةالماسوريالنصحسبالمثالهذافينجدا!اسَيِّدَكَائملِكَ

فيخطأسببهالتغييرهذافيالسببأنَوالرأجح)؟+()1(.الكلمةهذهفيالأصل

التاء.حرفمكاناللامحرفبينالقراءة

؟إ؟"؟؟66بر؟نجيأ؟أ66!إببماللأإ17117لالأوصموئيلفيالواردالمثال-

كَمَالِنَفْسِهِالربفَعَلَوَقَد6ْ:إ؟7؟؟يألا6إ"؟ر؟6؟لاييمييم؟663؟61667لأ6!"برا

فالكلمةدَاوُدَ"لِقَرِيبِكَوَأَعْطَاهَايَدِكَمِنْأئمْلَكَةَالزَثشَقَيَدِىإوَقَدْعَنْصكَقَمَ

)161)2(.لتكونالسبعينيالنصيصححهاحينفي)؟أ(الماسوريالنصحسب

يأ؟؟"أ6إ؟؟إيخلأ"أ)إ"؟3أ!يرلإفلأ282511:الأولصموئيل!الواردالمثال-

فَأَكَلُوا.عَبْدَيْهِوَأَمَامَشَاولَأَمَامَقَذَمَتْهُثُتَمالأ:؟6لإ؟إ؟+اإ"31إيرإقلمأإ"ير)1!6ْ

،الألفاظبينالنطقفيالخلطكيفيةالمثالهذايبيناالفَيْلَةِتِلْكَفِيوَذَهَبُواوَقَامُوا

القمرانيالنصيضعحينفيإ+(إ)؟إهنااللفظيأتيالماسوريالنصفحسب

إ+()3(.)؟؟إالكلمةلتكونالباءحرفمنبدلأالهاءحرفالسبعينيوالنص

؟؟يممإفبهأ"هأ؟؟"ببماأ؟لأفلأ؟6بر؟"إ"يبماأ5:322الأولصموئيللىالواردالمثال-

!؟هإ؟أ)."لإ!6136بالأ؟.6ك!نجلأأيأ16،.ك!؟616إ7لإه613ب6؟نجبأ

(1.Ibid.,)594p
.ittel and .P Kahle, Op. Cit., 894p2(!.ء(

(3.Ibid.))994phttp://kotob.has.it



ص!وليلسف!علىالقديمالع!دنقداتج!اتت!بيق:يلثالثالباب

فَقَال6َ؟13:إإ؟،61إ؟إ"أإ؟+أ3؟نجهـأ؟!فلأ؟6؟!6بر؟؟إرأ:6؟نجلأ؟؟يخلا؟)

مَعييَذْهَبُوألَمْأَنَهُمْلأَجْلِدَاوُدَ:مَعَسَارُوااتَذِينَالرجَالِمِنَوَلَئِييمشزَيرٍرَجُلِكُلُ

فَلْئقْتَادُوهُمْوَبَنِيهِامْرَآَلهُرَجُلِلِكُلبَلْاسْتَخْلَصْنَاهَا،إتَتِيالْغَنِيمَةِمِنَنُعْطِيهِمْلاَ

وغيرهالماسوربدالنصبيناختلافَاتظهرالمثالهذافيالواردةفالكلمةوَيَنْطَلِقُوا"

النصحسب6(الأ!مالمفردمعهناالكلمةتردفبينما،الأخربيالنصيةالشواهدمن

ونصالماسوربدالنصحسب13(الإ!مالمتكلمينجمعصيغةفيتردالماسوربد،

البشيطا)1(.

يبما؟6-؟با؟3بأإلإءأإلإبرأ6إيخ!1616إاا12:االثانيصموئيلوالواردالمثال-

ثين؟؟3:إ؟11لإ،،لبلأ؟؟؟n؟6إلإ)إ+إ+لإ!إببماا؟رأإ؟أأ6إ7إببمايخلأث!أ)

الرَّثشَعْبِوَعَلَىابْنِهِيُونَاثَانَوَعَلَىشَاوُلَعَلَىأئسَاءِإِلَىوَصَامُوأوَبَكُواوَنَدَبُوا

النصالسبعينيالنصيصحححيث11بِال!يْفِسَقَطُوالأَنًهُمْإِسْرَأئِيلَبَيْتِوَعَلَى

ا)2(.إبئ؟؟؟ا"لإبيالكلمةلتكونالماسوربد

؟+أ6؟نجبهـأ؟بأ!إير)6؟إإ"؟6براه"إ62:الثايْىصموئيل!الواردالمثال-

نجبهأ!نيبي6"إبرا6؟نجلأ؟6!7؟أْأأ؟6؟+؟ف!أ!6nبا؟أإ6616إيا؟،؟3

ائَذِجماالشَعْبِوَجَمِيعُهُوَوَذَهَبَدَاوُدُوَقَام3َيأ؟16:؟لإ؟؟56بربهأفى6لإ؟دلاأ+6إ66

الجْشُودِرَصتبِاسْمِعَلَيْهِيُدْعَىالَّذِيبادلةِتَابُوتَهُنَاابَمِنْلِيُصْعِدُوايَهُوذَابَعَلَةِمِنْمَعَهُ

نصفينجدهاالماسوربدالنصحسب)نيبي(فكلمةالْكَرُوبِيمِ"عَلَىألجْالِسِ

)3(.الصوابإلىالأقربوهي()هناك)يئ!(البشيطا

"105.،(1.Ibid)

.4050،(2 Ibid)

(3..R Kittel and .P Kahle, Op.Cit،.)513p
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والثافي(ل9الذص!وليلسف!طعلطت!بيقي!)دلىاسهالقديمالعصدلقد

ليهأ؟؟؟6؟!ث!7ْلإ؟*أ!6إ"6؟؟6ابر"7271:الثانيصموئيل!الواردالمثال-

بفىأ7ك!.بأ؟؟6.؟لإلاببما)-برأ66-ثابلإ؟إ؟،+06؟ك!ءلإثبم؟6أ01"ك!+لإب،؟7

قَدْإِسْرَائِيلَإِلَهَالجنُودِرَبَّيَاأَنْتَلانكَلا+:؟أ؟؟3؟7؟!؟؟،7؟؟+؟؟؟

هَذلَكَيُصَلِّيَأَنْقَلْبِهِفِيعَبْدكَوَجَدَلِذَلِكَبَيْتَا.لَكَأَبْنِيإِنِّيقَائِلاَلِعَبْدِلبَأَعْلَنْتَ

3+116؟فى"؟؟؟فى؟؟ليهونالنصيةالشواهدبعضفيالكلمةهذهتردالصَّلاَةَ".

؟117)1(."؟؟؟؟؟؟لتكونتردأخرىنصيةسواهدوفي

؟113؟!أبأ!مأ؟؟6يهلأ؟166لااتغ6ْإ311:ا.الثانيصموئيلفيالواردالمثال-

6أفى؟يثحأ"؟67!!مإ؟!م؟6يخ!أ؟67ثتلاإ،6ببماثبن66لإ؟+ث!7إ؟6لإبت؟؟6؟!إ.6جم!

رُؤَسَاءُفَقَالَ؟؟66:يألإ؟16؟63؟إيخ!أ؟73أ؟؟؟لإ6)؟لإ؟6؟لإ+6؟+6؟7اْ

إِلَيْكَأَرْسَلَحَتىعَيْتيكَفِياَسباكَدَاوُدُيُكْرِمُهَلْسَيئَدِهِمْ:مِحانُونَعَمُّونَبَنِي

إِلَيْكَ؟11عَبِيدَهُدَاوُدُأَرْسَلَوَقَلْبِهَاوَتجَدتُسِمهَاالمدِينهِفَحْصِلأَجْلِأَليْسَمُعَرينَ؟

منوغيرهالماسوريالنصبينكبيرَ!اختلافَايبينهنانوردهالذيفالنموذج

الاَراميالترجومفينجدها)؟لإ،6(هناالواردةالكلمةفبينما،النصيةالشواهد

.)2()36!+(

؟فيهأأأه6؟إفبهـأ؟)6إ؟؟+أ6لاأ؟إ"إ-711ْ3:أاالثافيصمولْيل!الواردالمثال-

سَلاَمَةِعَنْدَإوُدُفَسَأَلإِلَيْهِاوزِيافَاثى6:؟!م؟؟ييمإ؟فبلأ)أه؟يأةأ؟فبهـأأأ!أ؟د6

مضافَاالجرباسميأتيهناالماسوريفالنص11الحْرْبِوَنَجَاحِالشَعْبِوَسَلاَمَةِيُوآبَ

ونصالقديماللاتينيالنصفينجدحينفي)؟؟؟أ(الغائبالمفردضميرإليه

؟إ+()3(.)*؟داودالاسميليهالجراسمالبشيطا

.(1 Ibid.,)517p

(Ibid,.,2)150فى.

(3.] bid.,)521p
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ص!ونيلسف!جماعلىالقديمالع!دنقداتجاهاتتطبيق:لثالل!الباب

؟إببما76؟ببما؟6!؟؟،ْ*+6؟إإ؟برافلأإ111611:الثانيصموئيلفيالوأردالمثال-

وَصَام،الصَّبِيِّأَجْلِمِنْالربدَاوُدُفَسَأَل6:؟؟لإإيخلألإفىإ؟أأ؟ل!لأأ!6؟إ!إ؟ه

النصبينالاختلافيبينالأَرْصطِ"عَلَمُضْطَجِغاوَبَاتَوَدَخَلَصَوْمَما،دَاوُدُ

النصحسبالواردالمثالطفبينماهنا،الأخريطالنصيةوالشواهدالماسوري

الكلمةيغيرالاَراميوالترجومالقمرانيالنصنجد؟+!(؟؟؟ْ)؟+المأسوريط

()1(.:؟!؟.؟،)!مألتصبح

617؟إإأ؟76الإب!؟نجبهأ!ْ؟؟6إ؟ْلا1411ا:الثايْىصموئيلوالواردالمثال-

وَقَهَرَهَامِنْهَاتَمكَنَبَلْلِصَؤْيهَا،يَسْمَعَأَنْيَشَأْفَلَمْ؟+:*ْإ+نيبإلإإ؟إ6؟!بمإ

والترجوموالبشيطاالقديمةاليونانيةوالترجمةالسبعينيفالنصمَعَهَا"وَاضْطَجَعَ

ا)2(.لأ!م+انيب6إ11لتكونالكلمةهذهيصححالاَرامي

أ؟76؟لإ6؟؟يا+6*أ؟؟أثاك!؟76إ13:6111الثايْىصموئيلفيالواردالمثال-

لَهُ:فَقَالَ!،7:؟فبلأء.ل!؟؟+لاإ؟6ْ؟نجبهأ؟؟إ6لأ!ملإلبهأ"؟6؟نجلأ!بم؟؟؟+"+.؟أ

أَنْيَشَأْفَلَمْبِيعَمِلْتَهُاتَذِيطالاَخَرِمِنَأَعْظَمُهُوَإِتايطَبِطَرْدِكَالشَزُهَذَا!سَبَبَلاَ

وقد،الماسوربطالنصحسبالكلمةهذهترجمةفيإشكاليةثمةاناايَسْمَعَ

صحيحفهمفيا)3(+ا6ْ*أ"لإ؟لتكونللكلمةالاَراميالنرجومتصحيحيساعدنا

للمعنى.وتعديلللكلمة

أ؟766إ6؟أ؟إ6لإلاإدإ؟تجم؟36إبلأ"إ91:16الثانيصموئيلفيالواردالمثال-

جَعَلمحرَ:أ؟؟66ك!+6ثا!ببم؟7ي!؟6بأ؟66أ!ا!بم؟+ك!6؟اب؟؟ير+6؟لإ؟،ثاث!ك!

.(1 Ibid.,)523p

(2..R Kittel and .P Kahle, Op. Cit.,)526p
(ر)Ibid.،520.!ا
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والثاني(الذولص!ونيلسفرجماعلطت!بيقي!)د"سهالقديمالعصدنقد

الملِكَلِيُعَبِّرَالملِكِنِلاَقَاةِسَائِراالجلْجَالِإِلَىيَهُوذَاوَأَتَىالأُرْدُنَ،إِلَىوَآلىالم!كُ

السبعينيوالنص)؟؟ير+(الماسوريالنصبينالاختلافيبينالأردُنً"

)؟6++()1(.

الكلمةصونبتغييرأوكلمةمكانكلمةأوحر!مكانحر!بإبدالنصيةاختلافات(و!

6إفيلإرأ6-6!م16؟ييملأ؟6؟إ6"أ؟إ27:اهالأولصموئيلفيالواردالمثال--

"كَيْفَفَقَالُوا:بَلِئعَالَبَنُووَأَفَاير؟؟؟6!:6؟6إ؟إ؟6)ألأ-؟؟،لأأإأ16ْ!،؟إ

النصيصححاكَأَصَتمَفَكَانَهَدِتةً.لَهُيُقَذَمُواوَلَمْفَاحْتَقَرُوهُهَذَا؟"يُخَقَصُنَا

wTrايرول1لتكونالكلمةهذهالقديمةاللاتينيةوالترجمةالسبعيني "i)2(مماوهوا

النصعنغموضهفييقللاالتصحيحوهذا(Qsam)4*القمرانيالنصمعيتفق

هنا.العامللسياقملائمًانجدهولا،الماسوري

6؟إ6لأ!بم"6إ؟يا؟6!ييمافيأ؟66؟إفيهأ؟63إاا2:5هالأولصموئيلوالواردالمثال-

سَلَرْفَأَ:!؟أ؟فلأ6؟فيهأ؟أأه؟؟؟فيهأأ؟3لأ؟؟ة؟لأفىأ6أ؟؟3؟أي!بي6؟؟؟لأ

نَابَالَإِلَىوَادْخُلُواالْكَرْمَلِإِلَىاصْعَدوالِلْغِلمانِ:دَاوُدُوَقَالَغِلْمَانِعَشَرَةَدَاوُدُ

)؟؟لإ؟6يب(الماسوريالنصحسبهناالواردفالمثال"سَلاَمَتِهِعَنْبِاسْمِيوَاسْائوا

6()3(.لأ+3)*؟تمافامختلفةبصيغةالقمرانيالنصفييرد

يبلملإ"؟6إلأ؟!؟بر"فلأ؟)7؟إ6لأ!م6ْإاا27:5الأولصموئيلفيالواردالمثال-

بيمالإ؟36"نجبأإ؟!6ف!أه63إ؟فبلأ؟ف!أ؟6لأ؟"؟لأ؟7أه72ا؟،،؟لأأ66؟لإ،إ؟أ

عَيْنيكَفِينِعْمَةوَجَدْتُقَدْكُنْتُإِنْ:لأَخِيشَفىَاوُفىُفَقَالَ:6لإيخم؟بخبم؟؟63؟لإ"6

0(1 Ibid.، )541p

4610.،2 ( Ibid)

(3.Ibid.,)194p
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ص!ونيلسفاجماعلطالقديمالعصدنقداتحاتتطبيق:الثالثالباب

مَدِينهِفِيعَبْدُكَيَسْكُنُوَلمِاذَا.هُنَاكَفَأَسْنكُنَا!مْلِقُرَىإِحْدَىفِيمَكَانَافَلْيُعْطُوني

تكونأنفيهاوالأصل)فىلإ+6(الماسوريالنصحسبفالكلمةا؟امَعَكَائمْلَكَةِ

0011..معكالمملكةمدن.في.".الترجمةتكونوبالتالي63+()1(.)؟

!بم؟6؟7.فى؟أ76؟؟لإإ؟+6؟إإ،83111:الثانيصموئيلفيالوأردالمثال-

مَلِكَرَحُوبَبْنَعَزَرَهَدَدَدَاوُدُوَضَرَب66َ:؟إأ66فى6فبهأ؟6بر؟؟+أ6لأأد

كلمةتردالماسوربدالنصفحسبنَهْرِ"عِنْدَسُلْطتَهُليَرُدَذَهَبَحِينَصُوبَةَ

)6؟6لفظتينيجعلهاالفلسطينيالزجومنصحينفيواحدةلفظة6(لإإ)؟؟7

)2(.الماسوريالنصمعيتفقانوالبشيطاالسبعينيالنصبينما6(،لإإ

المختلفة،النصيةالشواهدبينالكلماتترسبفيالاختلافستبينالتيالأمثلةمن-

6؟؟إ6أ؟لمغإ؟فلأ؟63؟؟يخلأأ؟؟5116:ااالثانيصموئيلفيالواردالمثالذلك

11حُبْلَىإِنِّي:وَقَالَتْدَاوُدَاخْبَرَتْوَفَأَرْسَلَتْ،المرْأَةُوَحَبِلَتِبر+:؟3ْ؟؟6لا؟6!+

في6(بر؟فىْ)؟؟+الضميرالفاعلاسميسبقالماسوريالنصحسبفالزتيب

بر+)؟3ْليكونالسبعينيوالنصالقمرانيالنصفيالزتيبهذايختلفحين

؟؟+()3(.

لإ+نيولبأيث7إ،أءأأنجدأ؟د!أأ؟؟يتغوأ1311الثايْىصموئيلفيالواردالمثال-

بْنُيُونَادَابُاسْمُهُصَاحِبلأَمْنُونَوَكَان6َ:تجغ"؟يرهفلأ؟6إ"أر؟فى6؟إ؟؟6

وردالسبعينيالنصففيجِدّا"حَكِيمَارَجُلاَيُونَادَابُوَكَانَدَاوُدَ.اخِيشَمْعَى

(1..R Kittel and .P Kahle, Op. Cit،.)694p
(2.Ibid.،)517p

(3 Ibid.,52.1)E
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التافي(9!اصه!لبلسفاجماعلىت!بيقي!)دااس!القريمالع!دفقد

بأا+أفى؟فىايردوالبشيطاالاقمرانيالنصفيبينصانيجم!لأ*"برأ11++أ؟يه!الاسم

ا)!(.نبهأ؟لأ++ا

التالية:المهمةالنقاطسبقفيماأوردناهاالتيالأمثلةمنلنايتبين

النصعنكبيربشكليختلفوالثافيالأولصموئيللسفريالماسوريالنص-أ

القمرانيالنصمنكثيرَاالسبعينيالنصيقزبحينفيللسفرين،السبعيني

نصعلىالسبصِنيالنصاعتمادفكرةيرجحقدماوهووالثافي،الأوللصموئيل

القديم.للعهدترجمتهعندالمأسوريغيرآخر

فأحيانًا،الأصليةصورتهفيللنصنموذجَايمثلالماسوريالنصاعتباريمكنلا-2

يزدادذاتهحدفي"الأصلي"النصمفهومإنَحتىيبتعد،كثيرةوأحيانَايقترب

النصيةالشواهدكثيرَافيهاتختلفالتيالنماذحهذهكلعرضمعغموضَا

يجعلالذيالأمر،البعضبعضهامنتقتربماوقليلاَ،صموئيللسفريالمختلفة

التيوالكيفيةالأصليةصورتهفيللنصقريبةصورةإلىالتوصلالصعوبةمن

الشواهدمنغيرهمعالماسوريالنصفرصةتتساوىذلكوفيعليها.كان

النصأصلي.إلىالأقربالصورةمسألةفيالأخرىالنصية

مننصيبلهكانلهاتعرضناالتيالنصيةالشواهدمنشاهدكلأنَالمؤكدمن3-

صورتهفيالنصإلىأقربأيهاقاطعبشكلِالجزميمكنلاولكن،الأصليالنص

الأصلية.

ءبركلإيلا

266

.(1 Ibid., )525p
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إلعضئرإلث!ئما

والفافىالأولصمونيللسفريل!المص!النقد

سفريوكتابةتأليفبمسألةطويلةلفترةِالقديمالعهدنقدعلماءاهتملقد

كاتبهوصموئيلأنَعلىموضوعيدليليوجدلاحيث،والثانيالأولصموئيل

ا2:هالأولصموئيلفيالواردةصموئيلموتإلمماالإسارةإلممانظرَا،السفرين

إيراهإ؟؟؟6ثبن؟،+أبرا؟؟616إ)أأ-إ،5؟،لبلأ؟بلإ)ير؟أ76؟لمحاإنبلأءأبم!ثا6!م+إ11

وَدَفَنُوهُوَنَدَبوهُإِسْرَائِيلَجَمِيعُفَاجْتَمَعَصَمُؤبيلُوَمَاتَ؟لأ؟أ:؟؟؟6ث!؟6؟6إ6؟إ

صموئيلفيذلايذكروتكرارفَارَانَ".بَرّتةِإِلَىوَنَزَلَدَاوُدُوَقَامَ.الزَامَةِفِيبَيْيهِفِي

أ66أ؟لبما6؟؟!مإ،؟الإ؟16؟؟؟يلأ6بر؟أأ6؟؟16إ+!مأ؟)أفبلأول82:311لأولا

كُلُّوَددَبَهُصَمُوئيلوَمَاتَ؟؟!؟56:3إ؟إ؟لأْإك!+7فىأ؟لاْ؟؟66!يخلأ"أ)

مِنَوَالتوَاجِالجْانَأَصْحَابَنَفَىقَدْشَاؤولُوَكَانَ.مَدِينَتِهِفِيالزَامَةِفِيوَدَفَنُوهُإِمْرَأئِيلَ

لسفريالمصدريبالنقديتعلقفيماالانطلاقنقطةهيهذهوكانتالأَرْضِ".

مؤلفهوصموئيلأنَبهايُقصدلاالسفرينتسميةأصبحتحيث،صموئيل

تألفاالسفرينأنَالقديمالعهدعلماءإلىبالنسبةوالمؤكدالثابتمنأنهكما.السفرين

-ا:4الأول)صموئيلفيالواردة"الرباتابوت1فقصة.معددةمراحلعلىوكُتبا

مثلأخرىقصصهناكبينماداود،عصرقبلماإلىوتعودقديمةأنهايرجحا(7:

11الملكداود11وقصة31(-16الأول)صموئيلفيالواردةوداود"اشاؤول1قصة
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ني(والد!الذولص!ليلسف!يماعلطت!بيقي!)دالس!القديمالعصدنقد

متأخرةمرحلةفيكُتبتأنهاعلىإليهاالنظريجب2(5-االثاني)صموئيلفيالواردة

)1(.سليمانحكم9داودحكمبداياتبين

والإلوهيمياليهويالمصديلقلمادةاستمراراوالثانيالأولصمونيلسفرا

الأولصموئيلسفريأنَّعلىالقديمالعهدعلماءبيناتفاقسبطهنااتكانإذن

كورنيلأمثالالقدامىالعلماءبعضورأى.طويلهَزمنيةمراحلعلكُتباقدوالثاني

(Cornill)5عامAAاVبودوكارلمموعا(Karl Budde)نأم0918عام

ذلكوهو،قديمالأولالمستوى:والثانيالأولصموئيلسفريلمادةمستويينهناك

-Pro()2)الملكيةلفكرةتأييدعنمادتهتعبرالذيالمصدر monarchicSource)وهو

.التوراةأسفارفيوردكمااليهويالمصدرمنالقريبأوالوثيقةالصلةذوالمصدر

الملكيةلفكرةمعارضةعنمادتهتعبرالذيالمصدرذلكوهومتأخرالثانيوالمستوى

)33داه)ح،3 )Anti- monarchic)مناقترابهعنالحديثيمكنالذيالمصدروهو

.التوراةفيالإلوهيميالمصدرمادة

تشيرأوالملكيةتؤيدالتيالمادةمننماذجبعضتتبعلنايمكنذلكعلىواعتمادًا

:(Pro-monarchicSource)للملكيةالمويدالقديمالمصدرذلكإلىوردهاإليها

والمغلص:بالملكالغاصةالإشاراق

/-هاا211:5/-.15:ا25/10:الأولضموبيل

4-6/:91عشر/الخامسالأصحاجا-13r/15:عشر/

نيالثاصحا!لأا

02:31-61/

011(1 David Toshio Tsurnura, Op. Cit.,)p
(2 Steven .L Mckenzie and .M Patrick Graham, The History of Israel' s Traditions,The)

4991.,heritageof Martin Noth, Continuum International publishing Academic Press

.1"26

(3.Steven .L Mckenzie and .M Patrick Graham, Op. Cit.,)261p
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ص!وليلسف!جماعلطالقديمالع!دنقداتجا!اتت!بيق:الثالثالباب

/والعشرونالخامسالأصحاحY/:°1'28-4/والعشرونالثانيالأصحاح

.الثلاثونالأصحاح

الخامسالأصحاحات/الثالثالأصحاح13:2/7/ا:الثافيصموئيل

والثامن.والسابعوالسادس

Anti-)الملكيةلفكرةالمعارضالمصدرذلكعلىالواضحةالنماذحومن

monarchicSource)وهو،الأولصموئيلسفرمنالامنالأصحاحفيوردما

بأنإسرائيلبنيوطلبالملكيةمنمستاءًصموئيلكانكيفيبينالذيالأصحاح

11)8:إلاخرىالشعوبكساثرملكلهميكون -1 t6!لإأليهأ66إإيرا7برأ"؟لم؟لأأ

+؟13ك!.661أفىإ7إ71ا+6؟؟163!،؟؟16ك!6061فىول66أ؟)ولنجلأ7ك!أك!.!36

6،إبإثب6377لا66إإه6،أ؟3؟يأرأبانلأ؟6؟!ا13ثا6،!ملبهأ6+ييماث!يم؟؟6
6ْأ6!7؟؟؟أءتيهأ؟أ؟13613يأ؟إنلأ؟6!)أأ؟6163!"6نجلأ؟برأ؟ءنيهأ

قَدْأَنْتَهُوَذَا:لَهُوَقَالُواالزَامَةِإِلَىصَمُوئيلَإِلَىوَجَاؤُواإِدْرَائِيلَسيُوخِكُلفَاجْتَمَعَ

الشُعُوبِ.كَسَائِرِلَنَايَقْفِيمَلِكَالَنَااجْعَلْفَالاَنَ.طَرِيقِكَفِييَسِيرَالَمْوَابْنَاانَسِخْتَ

إِلَىصَمؤبيلُوَصَلىلَنَا.يَقْضِيمَلِكَااعْطِنَاقَالُوا:إِذْصَمُؤييلَعَيْنَيْفِيالأَمْرُفَسَاءَ

11(.الرَب

تبنيهإطارفيالسدءبعضمختلفةبرؤيةِ(H.Gressmann)جريسمانوجاء

إطارفيالمختلفةالقصصكلبجمعمامحررِقيامعنتحدثحيثالأجزاء،لنظرية

فيماول.!أ()،30روستد.أيدهاالتيالرؤيةوهيالتحرير،منوأخيرةنهائيةعملية

،المضمونحيثمنبينهاعلاقةلاقصصيةوحداتعنروستتحدثحيثبعد)1(.

بجمعها،مامحررِقيامضرورةورأى،التاريخيةالفترةبنفساهتمامهامنالرغمعل

والثانيالأولصموئيللسفريالأصليةالقصصلمصادرروستتحليلجاءهناومن

التايما:النحوعلى

120.(1.,David Toshio Tsumura, Op.Cit)
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الثافي(9الذولص!وليلسفاجماعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

6(.الثاني)صموئيل(+أ7:-با:4إ*ولا)صموئيلالعهدتابوتقصة-

.(5الثافيصموئيل-61:41الأول)صموئيلداودنجمبزوغقصة-

-2(.االأولالملونب2+5-9الثاني)صموئيلداودسلالةقصة-

منالعديدذلكفيتبعه(AN)الرمزالعهدتابوتقصةعلىروستأطلق

-با:4الأول)صموئيلفيالواردةالقصةمنتتألفروستحسبوهيالعلماء،

افترضلقد)1(.الثانيصموئيلمنالسادسالأصحاحمنأجزاءإلىبالإضافة(ا7:

وتلك(ا-7:أب:)4الأولصموئيلفيالواردةالمادةبينتقاربوجودروست

بدراسةنقومعندماولكن.الثانيصموئيلسفرمنالسادسالأصحاحفيالواردة

الجمعصعوبةلنايتبينوالمضمونوالأسلوبالمفرداتحيثمنالنموذجينهذين

يهتمالذيالوقتفيأنهنجدالمضمونمستوىفعلى.ذاتهالمصدرإلمماوردهمابينهما،

تابوتنقلفيداوددورعلىبالتركيزالثانيصموئيلمنالسادسالأصحاحفيه

تركز(ا:Y-اب:4الأول)صموئيلالأولالمَسمفيالواردةالمادةكانت،الرب

أمامكسرهمالذيهوفالربالعهد.تابوتعنالحديثوكذلكالإلهيالدورعلى

6إإبرا"؟616إ6؟!بم؟إ؟7؟لإهلأإفىإ4311:الأول)صموئيلالفلسطينيين

وَقَالَ.اثحَقَةِإِلَىالشًعْبُفَجَاءَفى؟!؟6!:؟علإ"؟+أ!6+أ+فىلإجمدأ؟يخيم+لبهـأ؟؟)6

مصدرهوالربأنَكماا(الْفِلِسْطِينِئينَ؟اأَمَامَالزَتالْيَوْمَكَسَّرَنَالمِاذَا:إِسْرَائِيلَشُيُوخُ

أ)7ابمم+؟؟فيهأ؟6!أإ"فيهأتجغلا611-47:الأول)صموئيلالفلسطينيينخوف

61؟لأألإ؟676،5ثبن!يم؟إ.ث!+؟2أ)66؟لا7ألأ6؟6أأ7ا؟6"؟616إ6ألأ؟؟6

؟!!لأ.؟+!ث!ث!أ6؟ولث!،؟3؟ئلا؟،!إ+6*أ6.؟!بم؟إك!أ؟ث!6إ7إI-11؟6لإ

فَسَمِعَفبأ؟نلأ.!:!؟ولأأك!+2بر؟إ؟+؟.*ث!+؟13ث!أ،16ك!!مإ+؟!بم؟؟+

مَعسكرفِيالْعَظِيمِالهنتافِهَذَاصَوْتُهُوَمَافَقَالُوا:الهمافِصَوْتَالْفِلِسْطِينِتونَ

(1.David Toshio Tsumura, Op. Cit.,)12p
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ص!وليلسفريعلىالقديمالع!دنقداتج!اتات!بيق:الثالثالباب

لأَنَهُمْالْفِلِسْطِينيُّونَفَخَافَالمْعسكر.إِلَىجَاءَالزَدتتَابُوتَأَنَّوَعَلِمُواالْعِبْرَانِيَينَ؟

مَاوَلاَأَمْرِمُنْذُهَذَامِثْلُيَكُنْلملا!نَهُلنَاوَيْلٌوَقَالُوا:.ائحَفَةِإِلَىادله"جَاءَقَدْقَالُوا:

)صموئيلبمصرفعلكمابهميفعللاحتىالفلسطينيونيستعطفهبلا(قَبْلَهُ!ا

ك!؟73ث!+نيهأ؟،؟!6!ملإه؟6ييمايرثبإلإبا؟13،306لالمجإبا؟6جملأ،؟هأي!حاا6:5لأولا

،ير؟؟.؟ث!؟لر!بمأ!يرلإ؟،!مأ،6+!لأيرا6أ؟،*6أبرفى؟ي!6لبأ!6؟.\؟ث!!؟؟+أ

الأرْضَاتُفْسِدُألَّتِيفِيرَانِكُمُوَتمَ!ثِيلَبَوَاسِيرِكُمْممَ!ثِيلَوَاصْنَعُوا:؟؟لإيرهأ!بملإ؟

11(.أَرْضِكُمْوَعَنْآلهَتِكُمْوَعَنْعَنْكُمْيَدَهُيُخَفِّفُلَعَفَهُمَجْدًاإِسْرَائِيلَإِلَهَوَاعْطُوا

والممرداتالأسلوبحيثمنالنصيربينالاختلافاتفإنَاللغةمستوندوعل

بنومنهنقلالذندالمكاناسملذلكمثالواحد.أصلإلىرجوعهماعدمعلىتؤكد

كصراتأنهعلى(ا1/2:7:)6الأولصموئيلفيوردبينماالعهد،تابوتإسرائيل

أ؟6(.6إ)؟لإ؟6يهودابعلي(ا:)6الثانيصموئيلفينجدهإلإ؟56(الإا؟9+يعاريم

أ+6)إ:مثلالثانيصموئيلمنالسادسالاصحاحفيالمستخدمةالمفرداتأنَكما

لاإذن.المادتينإلممابالنسبةالاصلاختلافعلىأيضَاتؤكد6(؟؟نيلإ،؟6لا؟*أ+/

)4:الأولصموئيلفيالواردتينالقصتينإلىبالنسبةالأصلبوحدةالقوليمكن

العهد.تابوتحولالثانيصموئيلسفرمنالسادسوالأصحاح(ا7:-اب

فيروستأوردهاكما،إسرائيلبنيبيننجمهوبزوغدأودبقصةيتعلقفيماأقَا

علىالتأكبدعلميَاالمقبولمنفإنه(الثانيهصموئيلالأول)صموئيل

عمليةوجودعلىالتأكيدa;6الوقتوفيبداود،خاصةقديمةأصليةتقاليدوجود

ولا)1(.الشأنهذافيداودحولوالثانيالأولصموئيلسفراأوردهاالتيللمادةتحرير

سو!اتكونأنبداودالخاصةالقديمةالتقاليدلهاخضعتالتيالتحريرلعمليةيمكن

المادةتلكخصوصاداود،حكمعلىالشرعيةإضفاءمنهاالهرفس،مقصودةعملية

(1.David Toshio Tsumura, Op. Cit.,)13p
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ويوناثانشاؤولموتعلىوحزنهوالمهثاودشخصيةفيالإنسانيالجانبتبرزالتي

تحاولمكتوبةمادةأمامإذنإنناالثافي-ْ(.)صموئيلأبنيروموت!االثانيصموئيلز

علاقتهفيشبهاتأيةمنداودتبرئةداود،حكمفيالشرعيالجانبإبرازجانبإلى

وعْيرهما.أبنيرأوبشاؤول

فيالقديمالعهدعلماءبذلهاالتيالجهودتلكإلىاستنادًاالقوليمكنثتَمومن

طبيعةعنالحديثعلىالاتفاوَتتَمإنه،والثانيالأولصموئيلسفريمصادرتحديد

فيأصيلةوليستمؤلفةوأنهامتهعددة،تحريربعملياتمرتالقديمةللمادةتأليفية

قصصعنيتحدثونكانوابود،وكارلكورنيلأمثالالمصادر،نظريةفأنصار.القدم

امتدادًايمثلانأكثرأومستويينبيندمجبأنهاوالثانيالأولصموئيلسفري

جريسمانأمثالالأجزاء،نظريةأنصاريتحدثبينما،والإلوهيمياليهويللمصدرين

وأقصصلدمجالتحريرمنمستمرةعمليةنتاجكانتالسفرينمادةأنَوروست،

ومستقلة.مخعلفةأصولذاتوطويلةقصيرةقصصيةوحدأت

النصتعريروعملياقوالفانىالأولصمونيلسفرا

الخاصةالسماتعلىالتركيزتجنبالتئنويللتاريخدراساتهفينوتمارتنأفَا

والثاني،الأولصموئيلسفريداخلوالإلوهيمياليهويالمصدرينمنمصدربكل

والوقوفالمصادرعزلعمليةتتجاوز،المصدريالنقدمنجديدةنوعيةِإلىليصل

صموئيلسفريالأمرنهايةفيأنتجتالتيالنصتحريرعمليةعلىلتركزسماتها؟على

لسفريالأصليةالقصصلمصادرروستبتحليلذلكفيمتأثرَا،والثانيالأول

شكلاومماالأجزاء.نظريةأنصارإليهتوصلماومعضدَا،والثانيالأولصموئيل

فيماأثركبيرًا،تحولاًكانوالثانيالأولصموئمِلسفريدراسةفيالتحولهذاأنَفيه

.عامبشكلِالقديمالعهددراساتعلىبعد
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ماضيفييبحثالسبيعصرفيكاتئاالتثنويالمؤرخكاننوتمارتنفحسب

مربعتتجاوزلمسلبيةتجربةَاعتبرهاوالتيكنعالى،أرضفيوتجربتهمإمرائيلبني

حسبالميعادأرضعنالشعبورحيلالملكيةبسقوطانتهتالتيوالمعصيةالخطيئة

تنبعنوتمارتنإلىبالنسبةوالثانيالأولصموئيلسفريأهميةوكانت)1(.تصوره

السفرينفيوردتكمافالقصص.التثنويالزمنيالمخططإطارفيالمتميزوضعهمامن

!موئيلوشخصيةالفلسطينيالظلماعصر1يتناولأحدهما:عصرينعنتتحدث

وداود(.)شاؤول2االملوكاعصر1يتناولوالثاني"،القضاةقصةمنالأخيروالجزء

موادعلىكبيربشكلٍاعتمدفقدالعصرينلهذينالتثنويالمؤرخعرضوخلال

القصص.ونهاياتمقدماتفيللتاريخاللاهوتيتفسيرهواضعَاسلفًا،مكتوبة

منبهقامماعلىيعتمدخاصًاإطازاالتثنويالمؤرخوضعالأولالعصرففي

أ(ا-4ْا:االأول)صموئيلصموئيلطفولةعنتتحدثقديمةقصةبيندمج

المؤرخبدأ(.ا7:-91أ،ا8-اب:4الأول)صموئيلالعهدتابوتقصةوبداية

يوسمعأنالضروريمنأنهوجدثمالنحو،هذاعلىبترتيبهاالمادةهذهتحريرالتثنوي

)صموئيلالكاهنعاليقصةعلىبهخاصةإضافاتوضعطريقعنالمادةهذه

إلقاءهوالترتيبهذامنالتثنويالمحررهدفكان34-35()2(.ب،225:الأول

الأراضيمنالعهدتابوتإعافىةمسؤوليةتحملتالتيصموئيلشخصيةعلىالضوء

)قصصالثانيالعصرفيأفَا)3(.إسرائيلبنيعلملكًاشاؤولوتنصيب،الفلسطينية

عافاإطارَالتكونسلفَاموجودةمادةباستغلالالتثنويالمؤرخيقوموداود(شاؤول

مركزةمادةعنعبارةالحالةهذهفيالقصصهذهمصدركانفقدإذن.لقصصه

منطويلةبفترة(D)13التثنويالمصدرقبلتجمعتوداودشاؤولتقاليدمنللغاية

.(1 Steven .LMckenzie and .M Patrick Graham, Op. Cit.,)264p

.(2 Steven .LMckenzie and .M Patrick Graham, Op. Cit.,)271p
.(3 Ibid.,)272-2711p
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أخرىموادبإضافةقصصهمادةإكمالفيالتثنويالمؤرخاستعانكما)ا".مختلفةعناصر

-أا8:الثاني)صموئيلفيالواردةداود"حروباقائمة1فيهاب!اأمامهموجودةكانت

:هـ2الثانيصموئيل/18-851:الثاني)صموئيلداودجيثربقادةوقائمتينأ(،41

-2326).

فيمكنالنصتوسيعفيهـاسهاماتهالتثنويبالمؤرخالخاصةالإضافأتأقَا

التالية:المواضعفي،نوتمارتنحسبعليها،التعرف

أنجبأيين6أ؟؟؟3يخهـألأأ)6إيخلأ"؟أا:13لأولاصموئيل)شاؤولعصرعنالحديث-

عَلَسَنَتَيْنِوَمَلَكَمُلْكِهِفِيسَنَةِابْنَشَاوُلُكَانَ"ليأ؟؟؟:ببما؟يميم؟566إفيأ

11(.إِسْرَائِيلَ

-22أ،ا3-اب2أ،ا1أ،7اب،7:الثاني)صموئيلناتاننبوءةعلالإضافات-

.)24

()2(.ب41أ،ا8:الثاني)صموئيلداودحروفيقائمةعلىإضافاته-

وبدايةالقضاةعصربنهايةالمتعلقينالعصرينأنَاعتبربذلكنوتمارتنأنَأي

فهموجودمعالتثنوي،المؤرخبواسطةالبعضبعضهمامعاندمجاقدالملكيةعصر

المؤرخجانبمنالخاصالفهمهذا.القصصيةالتقاليدهذهخلالمنللتاريخخاص

إسرائيل؟بنيتاريخفيالملكيةبأهمية،نوتحسب،العميقإيمانهمنانطلقالتثنوي

عصرفيالملكيةسقوطوتداعياتآثاريعيثرإسرائيليَابصفتهالمؤرخهذالا!

)3(.السبي

.2270،1 ( Ibid)

(2.Ibid)

.(3 Ibid.، )273p
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أنهعلىللتاريخنوتمارتنتشخيصليعارض(F..MCross)وسكروجاء

للتاريخالتثنويالعرضفيمهمةَإيجابيةًفكرةَويرىإسرائيل،بنيلماضيتامةإدانة

بشكلالفكرةهذهوتتركز)1(،وسلالتهلداوديهوهوعودواستمرارديمومةفيتتمثل

علىكروسبرهنوقد-7()2(.ا7:الثاني)صموئيلفيالواردةناتانمعجزةفيرئيسد

فيوذلكياشياهو،الملكعصرفيحدثت)1،،!(تثنويتحريرعمليةأولتاريخأنَ

بها)3(.قامالتيالإصلاحاتودعملتأييدمحاولة

The)بعنوأنكانتالتيالتثنويالتاريخحولدراستهوفي Composition of

the DeuteronmisticHistory)بيكهاماستخدم(B.Peckham)التيالمصطلحات

نوتمارتنلدىالتثنويالمؤرخبيكهامحددلقد(.D،31،)2!،"كروساستخدمها

المادةلتلكالمؤلفهوأنهعنوتحدث،كروساستخدمهالذي)132"(بالرمز

سواءالأساسيةمصادرهبدمجقامحيث،الملوكإلىالتكوينسفرمنالممتدةالعريضة

المحرربهقامالذيالعملأو(والكهنوتيوالإلوهيمي)اليهويالتوراتيةالمصادر

"D)أالتثنوي r.)التيالمادةتلكيمثلبيكهامإلىبالنسبة)31،!(التثنويالمحرروكان

المصدرقاموقد.اليهويالمصدرمادةمعبالتوازيتألفالذيالمبكرالتاريختتناول

للمملكةالمؤيدةالنظروجهةمنانطلاقَاالتاريخبتفسير)131!(بالرمزإليهالمشار

والثانيالأولصموئيلسفريمادةخلالعنهالتعبيرتثَمالذيالأمر)يهودا(،الجنوبية

داود)"(.وسلالةنسلفيفقطوتمركزهالأملتكريسفي

R.)ر.سيمندأمثالعلماءتبناهاأخرىنظروجهةوثمة Smend)وديتريش (W.Dietrich)الأولصموئيلسفرالهاتعرضالتيالتحريربعملياتيتعلقفيما
(1..F .M Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic, Op. Cit.,)264-261p

.(2 Steven .L Mckenzie and .M Patrick Graham, Op. Cit.,)264p
6.26-264"،(3Ibid)

4،أ 266p4(أكاا(
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المحرر.السبيمرحلةفيعاشواكلهمتثنويينمحررينثلاثةوجودترى،والثاني

بالرمزإليهيشارماوهوذاتهالتثنويالتاريخمؤلفنفسههوكانالأولالتثنوي

بإكمالالتثنويالمحررهذاقام3،!(.)ولبالرمزإليهأُشيرحديثةمرحلةوفي)35،!(

الثانيوالمحرر.م)1(.ق058حواليلهاالتأريختمَّالسبيمنمبكرةمرحلةفيعمله

سفرفيالواردةالفقراتمنلمجموعةوتحليلهدراستهعلىمعتمدًاديزلشحدده

بتقييمالمؤرخهدْاقامحيث)!3،"(،بالرمزإليهوأشار،نبويةًمسحةًفيهارأىالملوك

575حواليلهوأرخإرميا،خصوصَابالأنبياء،متأثرًالاهوتيمنظورمنالملكيةتاريخ

(D)*3،بالرمزإليهوأشار.مق56.فيسيمندلهأرخفقدالثالثالمحررأقَا.م)2(.ق

بشكلِاهتمالذيالمحررذلكوهو(TheNomisticRedactor)البدويالمحررأو

دراستهعلىمعتمدَاالمصدرهذاسيمندحددوقد،والقوانينالتشريعبأموررئيسي

فكرةلتعكسوتوظيفهابهاالعملأعيدالتيوالقضاةيشوعسفريمنفقراتلبعض

الثلاثةالمصادرإلىتعودالتيالفقراتتحديدإلىالعلماءعملانطلقهنامنالعهد)3(.

)4(:التاليالنحوعلىذكرهاسبقالتي

(4D)حسبالرمزإليهالمشارالتثنويالمحررإلىتنتميالتيالفقرات

8-اا:27/36r-2:الأولصموئيل : 4 f1//15أ،36-7،4:اب-

28--26،ب24ب،2123-91:25،22/ب،18:2218/أ،1714:3/

.أ3493،

2الثانيصموئيل : 4 / ri- rA? YR- YAcIA-) :4-!1cV rا:4/5-ب-

8أ/6:12أ/17أ،11،21،-2،45 : V12،52-61،18،أ13،ب11،ب-

(1.Ibid.،)268p
.,m Op. Cit., 926-268pةnd .M Patrick Grah2)ة Steven .L Mckenzie)

(3.Ibid.،)926p
)4(أ؟ا.4
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/9241:/952 : 2 1 2/ 9 ، -23 22 : 1 9 11:11-Y1/ -26/ 2 5 : l7،ب/

.ب25،ب23طب42:1،91

13"()عبالرمزإليهالمشارالمحررإلىتنتميالتيالفقرات

3il-11-17:الأولصموئيل 28 f1/.أ

1،4ب-12:75الثانيصموئيل - r : U 14/ r1-،17،أ،ا5،-14ا.أ

.ب25ب،21

(D)*3"بالرمزإليهالمشارالبدويالمحررإلىتنتميالتيالفقرات

.1-134:اrالاولصموديل

،222-ه،22/222:1-4أ،ا61،،أب7:اب/2:هالثانيصموئيل

15.

-!د؟د!ث
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ليلثأهلمفَئينُ!إ

والثانيالأولصهونيللسفريماالشكلىالفق!

نبدأأنينبغيوالثانيالأولصموئيلسفريعلىالبثكليالنقدتطبيقأردناإذا

وأالبناء،الشكليالنقدمنهجحسبعليهيطلقماأوللسفرين،العامالإطاربتحديد

نموذجَامنهاسنتخذالتيبالوحدةالخاصالإطارنتناولثم،(Structure)الزكيب

محلللنصالأدبيةالأنواعأوالأدبيةالأشكالتحديدعلىسنعملذلكبعد.للتطبيق

صورتهفيللنصالاجتماعيالسياقعلالتعرفمحاولةثم.(Genre)الدراسة

.(Setting)النصداخلالتعبيرأنواعمننوعأياستخداموراءوالدوافع،الأصلية

Intention/)بعينهاأدبيةأشكالاستخداممنالغرضبتحديدسنقومالنهايةوفي

.!ول!س!ولأ!ول

3"ك!(4،لمالما3)حوالفانيالأولصمونيللسفركلاالعاه!الإطار

التالي:النحوعلىوالثانيالاولصموئيللسفريالعامالإطارتحديديمكن

ا(r::161-:االأول)صموئيلملكاداودلظهورتمهيد،

:4-:ا)1الأحداثمسرجعلىصموئيلظهور:النبويالمستوىعلىتمهيد(أ)

أ(.ا

.(1-7:اب:)4العهدتابوتغياب:الطقمحيالمستوىعلىتمهيد)ب(
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.(13:-216)7:الملكيةظهور:التبويالمستوىإلىعودة)جى(

(1:25-22)7:الجديدةوالملكيةشاؤولظهور-ا

.(1:13-6ا:)13داودظهوروبدايةساؤولنجمأفول-2

صموئيل-ا16:4الأول)صموئيلداودحكملزسيخالسياسيةالتحركات+

(818:الماني

.(313:ا-1:41)6وداودشاؤولبينتوتر(أ)

.(2:1ا-1:41)6ساؤولبلاطفيداود-ا

(21؟-12:227)وساؤولداودبينالخصومة-2

.)r(-1r)::)28لعثماؤولالتامالسقوط3-

.-4(االثاني)صموئيلإسرائيلبنيفيأهليةحرب)ب(

.-8(هالثاني)صموئيلداودملكدعائمترسيخ)%(

.(1-6ا:)5القدسإلىدإودوصولسياسيَا:-ا

.2(-ه17:)5الفلسطينيينمن:الأولىالمرةفيالمملكةتأمين2-

r-:القدسإلىالتابوتوصولطقسيَا(i:ا-Yr).

.2(-9ا)7:القدسفيداودسلالة:نبويَا-4

!-18ا)8:الخارجيةالعلافات:الثانيةالمرةفيالمملكةتأمين-5

.(52-11العافي)صموئيلالمملكةأمنوتهديدداودحكمحولقصصأ+

والثاني،الأولصموئيلسفريمادةفيهتتحركالذيالعامالإطارهوهذاكمان

إطارفيالشكليالنقدمنهجلتطبيقكنموذجقصصيتينوحدتينعلىيليفيماوسنركز
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!وليلسف!؟علطالقديمالع!دنقداتج!اتاتطبيق:الثالثالباب

)صموئيلإسائيللبنيالقوميالمشهدعلىصموئيلطهورعنتتحدثالتيالمادة

الوحدتينلهاتينالعامالإطارنحددأنالبدايةفيلناويمكنأ(.ا-4:ا:االأول

التالي:النحوعلىالأدبيتين

أ(ا:4-ا:االأول)صهونيلإسرانيلبنيحياة!ظهورصمونيل

.(2:11-ا:1)!موئيلأصول)

.(-2ا:1)تمهيد/مقدمة(أ)

1:1)الربلخدمةوتكريسهصموئيلمولد()ب 5 : -Y T).

.(302-:1)صموئيلمولد-ا

.2-28(1:1)الربلخدمةصموئيلتكريس2-

r-(51-ا:2)حنةأنضودة.

.!2:11)خاتمة)!(

(أا:-2:124)الكاهنعاليوأبناءصموئيلالتناقصبين+

.-26(12)1:السلوكفيتناقض(أ)

.l(1Y-2)الأولالتناقض-ا

.Y(-TI)2الثانيالتناقض2-

.أ(ا:27-4:)2المصيرفيتناقض)ب(

.(18-2:27:3)إلهيةإدانة:عاليأبناءمصير-ا

.27-36()2:مجهولشخصخلال-

.(-18ا)3:صموئيلخلال-

.أ(ا:-914)3:للأمةكنبيقبوله:صموئيلمصير2-
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الثافي(9الذولص!ليلسف!جماعلىت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

(2:11-أ:1)صمونيلأصول:أولا

هذهتمثلهالذفيولحح!()!3الأدبيالنوعأوالأدبيالشكلنحللأنحاولناإذا

أنشودةيمثلوالثاني(Story)قصةيمثلأحدهما:أدبييننوعينأمامأننانجد،الوحدة

Hymn(')1شكرترنيمةأو of Praise/ ThanksgivingSong).ميلادقصةفالقصة
قصصإنَّحيثخاص،مضمونذاتقصةوهي،الربلخدمةوتكريسهصموئيل

الميلادقصصأثرنمَتفيأنويمكن.القديمالعهدفيالنادرةالقصصمنتعدالميلاد

)قصةالقضاةسفروفي(ويوسفويعقوب)إسحاقالتكوينسفرفيالاَباءقصصفي

لمطلبالإلهيةالاستجابةحوليدورالميلادلقصصالعاموالإطار(.شمشونمولد

إقَاالميلاد:قصصمننوعينأحدكونهاعنهناتخرجلمالدراسةمحلوالقصةما.

فيالحالهيكماالميلاد،حادثةيتبعهمطلبعنتعبرالتيالميلادقصصمنالنوعذلك

تتبعهثمالميلادفيهايحدثالتيالقصصمنالنوعذلكوإمَّاالميلاد،تقاليدأغلب

الآباءقصصومعظم2(.-13:25)قضاةشمشونمولدقصةمثل،مطلبأوحاجة

عنتعبرأندون،الأولالنوعفلكفيتدورالتكوينسفرفيالسياقهذافيالواردة

النص،شكلحيثمنالميلادقصةعنكاملةَصورةًتعطينالافهي.كاملةقصص

ثمةإنوالقولالميلاد،قصصفيعليهاالبناءيمكنأساسيةتقاليدلناتوفرمابقدر

يتجاوزلاهناالحديثإنَ.القصصمنالنوعهذاعنيعبرموجودَاكانقدي!اتراثَا

مولدوأخيرَابالطفلالإلهيالوعدثمالربمنالرجاءثممولودإلىالحاجةتصوير

)2(.وتسميتهالطفل

mpbell, ISamuel, The Forms of the Old Testament Literature, Volume1)ك Antony .F)C

.Vii, Gr% nd Rapids, Cambridge, Wm. .BEerdmans publishing,,3002 38p

أنظر:الميلاد،عنتتحدثالَيللقصصالعامالإطارحول2()

.Antony .F Campbell, Op. Cit., 43-04p
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صل!وفيلسف!!عدالقديمالع!دنقداتجاهاتتطبيق:لثالل!الباب

التيالحاجة:الفكرتينبينتقعكونهامنينبعصموئيلميلادقصةتَفَزُدولكن

حادثةتليالتيوالحاجةحنة،نفسيعتصرالذيالألمتصويريتمحيثالميلاد،تسبق

علىتؤكدالأقلعلىعناصرثلاثةوجوديبينصموئيلميلادقصةتحليلإنَّالميلاد.

الأدبي:الشكلحيثمنتميزها

.الربلخدمةالطفلتكريس-ا

للإ+7إ6إإيراه11؟236:االأولصموئيلفيالواردالتعليقفيالكامنةالقوة2-

ا.اكَلاَمَهُيُقِيمُالزَتإِنَ!اأ:؟؟6

!م؟6؟أ6؟+أ6إ11"2517:الأولصموئيلفيإلهيَاالممسوحالملكإلمماالإشارة3-

يرا؟أ6؟!إب!يم؟برأ01لأ6؟أإث!؟!اك!ير؟66؟716إ6إ6؟ببما!0فىفلأ!يمإلا!أ

أَقَاصِيَيَدِينُالزَتعَلَيْهِمْيُرْعِدُال!ماءِمِنَيَنْكَ!رُونَالزَبَمُخَاصِمُوأ:36تجمفبهأ

ليستالنحوهذاعلىوالقصةمَسِيحِهِ".قَرْنَوًيرْفَعُلمَلِكِهِعِزًاوَيُعْطِيالأَرْضِأ

علىبأسرهاأمةميلادقصةإلىترمزإنهاالقوليمكنبلميلاد،قصةكأي

المخلص،ملكهيدعلىإسرائيللبنييقرهأنالربأرادالذي،القوميالمستوى

ونموذجينعصرينبينالوصلحلقةهوصموئيلأنَأي.صموئيلبواسطة

بعدماوعصرالملكيةقبلماعصرتسميتهما:يمكنإسرائيل،بنيفيللقومية

الملكية.

التي،القصةسكلفييأقيأ!اا:-2ا:1)الأولصموئيلفيوردكماالنصإنَ

تفصيلي،بث!كلوآلامهاحاجتهاوتصويرحنةعقممنبدايةمتميزةبحبكةتميزت

بتكريسنفسهاعلىقطعتهالذيالقسمطريقعنالإلهيالحلبإستراتيجيةمروزا

عنفضلاَ،تكشفمكثفةبصورةِمتلاحقةالأحداثوجاءت.الربخدمةفيالطفل

،والإثارةالتشويقمنحالةعن،القصةبشخصياتيعصفالذيالنفسيالتوترحالة

المترقب،الحدثأهميةإلىالنظرللفت،صموئيلسفركاتبجانبمنممَصودةرب!ا
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والثافي(الأولص!ونيلسفرجم!علطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

القصةوجدناهنامن.صموئيلمولدمعتلازمالذيالعامالمناخعلىالضوءهـالقاء

إ؟.*)إ؟؟بر+برمثل،حنةلشخصيةالنفسيالجانبعلىتركزالتيبالتعبيراتتكتظ

/6بر.3ث!أ؟+-6نلأ؟انبأ+؟؟6/!مث!؟+ي!6/يى؟ثى6دأفىنلأ/يم3+6!مول3ث!.+

أمَتِكَ/مذلة4/بكاوبكت/النفسمرة/تأكلولم/فبكتإيرلإ؟6:6؟،بئفى6يبم

أهميةمدىعليؤكدالذيالأمر(وغيظيكربتيكببرةمن/الروححزينةامرأةإنني

.الحدث

وأالحاجةهي:(Genre)الأدوالنوعلهذاالمكونةالرئيسيةفالعناصرإذن

الطفل.وتسميةالميلادثم،بطفلالوعدثمالميلاد،بعدأوقبلسواءالاسنغاثة

؟لأ6لإه7أ؟؟ك!6إ666ث!!م31إ؟66إ؟11116:االاول)!موئيل:الحاجة-

لأ62ثاي!!م؟6إر+67؟لاك!!مك!77؟فيهأبرلأإثا.36؟؟إإأك!!م؟6ي!؟،3؟؟ك!7

تْرَوَنَذَ:أفلألأ.i-ألإ؟6يأ6لأ.؟7؟أولأ61إ؟6؟!ألإ6!6؟"أ؟"إ؟أ56إفبهأ؟

أَمَتَكَتَنْسَوَلَمْوَذَكَرْتَنِي،أَمَتِكَمَذَئَةِإِلَىنَظَرَانَظَرْتَإِنْالْجُنُودِرَثيَا:وَقَالَتْنَذْرَا

رَأْسَهُيَعْلُووَلاَحَيَاتِهِا-دامِكُللِلزَدثأُعْطِيهِفَإِنِّيبَشَرِأزَرْعَأَمَتَكَأَعْطَيْتَبَلْ

11(.مُوسَى

؟!إلأ)ْ؟يخلأ)أه6؟لإ6لاتجغ6ْإببما؟"6يبماأإ1711:االأولصموئيل):بالطفلالوعد-

هـاِلَهُبِسَلاَيااذْهَبِي:عَالِيلَهَافَقَالَتجغلإ!مأ:يخلأ؟؟؟6؟نجأنجبهأ؟؟أ؟+يبرأ6،في؟؟)

11(.لَدُنْهُمِنْسَألتِهِائَذِيسُؤْلَكِيُعْطِيكِإِسْرَائِيلَ

إ؟؟6؟إ؟56أ+3؟؟يرإإ؟6"إ02:االأول)صموئيل:الطفلوتسميةالميلاد-

مَدَارِفِيوَكَانَف!لأ؟؟؟6:16إ6!إبر،فبهـأءأ؟أفيأتغأ؟7إ؟برا؟*برأإ؟؟66؟إ

الرًبِّمِنَلانيقَائِلَة:صَمُوئِيلَاسْمَهُوَدَعَتِابْنًاوَوَلَدَتِحَبِلَتْحَنَةَأَنَال!نَةِ

.(االتُهُسَأ
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ص!وليلسف!؟علطالقريمالع!رنقداتجل!اتقطبيق:اللمثالباب

قصةإطارخارحجاءتإنهاالقوليمكنفلاالشكرأنشودةإلىبالنسبةأفَا

(أا21،1:الأول)صموئيلالرامةإلىألقانةعودةقبلحنةبهاتغنتحيثالميلاد،

مقدمةوتركز.المقدسالمكانفيالربلخدمةصموئيلبتكريسالأنشودةهذهوتختتم

ا:2الأولط)صموئيلوالاغتباطالسرورإلىالمتغنييدفعالذيالسببعلىالأنشودة

إفى6ث!أييما)!67؟76616633اّ؟إ66!م3،616ب؟6لأثا!ا6ث!ايمأ+6إ3أ؟ين؟!ا؟11

فَمِياتَّسَعَ.بِالزَبِّقَرْذبارْتَفعَ.بِالرَّبَقَلْبِيفَرِحَ:حَنةصَلّتْألإ؟6:َ؟"نلأبلأ؟؟؟66لإ

تفرده:حيثمنبالربالاهتماميتحولثم11(بِخَلاَصِكَابْتَهَجْتُقَدِلانَيأَعْدَائِيأعَلَى

برلأ).؟إوأ.6لأأأإ؟6؟لإ؟6؟616بر6إ66برأفهـأ6يرا"؟"أ2-2:3الأول)صموئيل

أ؟ث!6أ6إ7أ؟لأ؟)6لإ:ه؟؟،ير7الأفى،لإلا3.76إ3.66لإ16ثب؟7أ3؟فىث!أ

لاَإِلَهِنَا.مِثْلَصَخرَةٌوَلَيْسَغَيْرَكَ،لَيْسَلانَهُالرَّتمِثْلَقدّوس!لَسىَيأ؟؟أ+:إ؟ثبرأ

وَبِهِعَلِيمإِلَهٌالزَبَّلأَنَّ.أَفْوَاهِكُمْمِنْوَقَاحَةوَلْتَبْرَحْالمسْتَعليَ،الْعَالِيَالْكَلاَمَتُكَثرُوا

ها-2f:الأول)صموئيلهوأفعالالربماَثروتعدادذكرثم11(الأَعْمَالُتُوزَنُ

أ؟!/؟6ك!6فيهأ؟،)!يم66/يأنبهأأ!يمفهـأأ؟6وللأول61فيهألأأ؟ءأ؟،6أ؟663/ا!م؟،7ا

الهاويةإلىيهبط/ويحيييميتالربأ:أيم!؟6إ؟"ه3ْ3؟؟فيأ؟ولتجغلإ؟6!بمبرا"ه

منالفقيريرفع/الترابمنالمسكينيقيم/ويرفعيضع/ويغنييفقرويصعد/

1(.المزبلة

صموئيلمولدلقصةالاجتماعيالسياقأو(Setting)الحيأتيالوضعوعن

حولتدورالتيالرئيسيةالفكرةتلكفلكفييدورفإنهإسرائيلبنيحياةفيوظهوره

ثقةبجدارةينالثم،الربلخدمةتكريسهيتملكييولدالذيصموئيلشخصية

كلشاء.كيفمابهمويطيحالملوكفيمسح،إسرائيلبنيفئاتكلمنوقبولاَالرب

وضعَاتعكسصموئيلشخصيةإلىبالنسبةالقصةهذهتعكسهاالتيالسماتهذه

هوهنافصموئيل.إسرائيلبنيحياةفيومهمًاكبيرًادورَاالأنبياءفيهلعبمعينَاحياتيَا

سينصبمنفهو،إسرائيلكلوستعرفه،الرببثقةجديرَاسيكونالذيالنبيذلك
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والنمافي(ل9الدص!وليلسف!!علىت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

منه.بدلاًداودويمسحبهيطيحثمملكًا،شاؤوليمسحمنفهو،بالملوكويطيح

وأالدينيالمستوىعلىسواءالنبويرالدوأهميةعلىواضحةدلالةًذلكويدل

إلصرائيك.بنيلتاريخوالكتابةالتأليفمستوىحتىأوالسلطةمستوى

عنهعههـتالذي(Intention/Meaning)الأدبيالشكلهذامنالغرضأمَّا

أرحبنطاقإلممايتوسعبل،فحسبالقصةهذهحدودعلىيقتصرلافإنهالميلادقصة

منالرغمفعلىبعد.فيماتجسدتمستقبليةآفاقنحومؤشراتمعهحاملاَ،وأوسع

هوأنهعلىللحظةيدلالذيالأمرالميلاد،قصةفيصموئيلشخصيةعلىالزكيز

تكريسهسلفَا:إليهاأشرلاالتيالعناصرنجد،المستقبللواءتحملالتيالشخصيةتلك

كلمةأهميةعلىيؤكدالذي23:االأولصموئيلفيالواردوالتعليق،الربلحذمة

الإشارةوأضرَاكَلاَمَهُ"(يُقِيمُالرَّتإِنَ!اأ:؟؟6؟+إ+7إإيراه)"؟؟وعهدهالرب

؟فربهأ؟56لإ؟أ؟؟،؟ا6؟+أ6إا"6)ااه2:الأولصموئيلفيإلهيًاالممسوحالملكإلمما

الربِّنُحَاصِمُوأ:36؟فبهأيرا؟أ6؟هإ؟ييم؟برأ2لأْإ"؟ألأ؟3*؟؟66؟716،+أ،؟إ؟!

لمَلِكِهِعِزّاوَيُعْطِيالأَرْضِأأقاصِيَيَدِينُالرَّدث.عَلَيْهِمْيُرْعِدُال!ماءِمِنَ.يَنْكَسِرُونَ

الحاليشكلهافيوردتكماالقصةمنالمعنيأنَعلىتؤكدالتي"(مَسِيحِهِقَرْنَوَيَرْفَعُ

وأوسعأرحبمعنىإلىالمعنىهذايتجاوزهـان!ا،الميلادحادثةعلىفقطيقتصرلا

.الأنشودةبهتتغنىالذيالمعنىوهوجميعَا،إسرائيلبنييشمل

(أا:!اا-2:2)الكاهقعاليوأبناوصهونيلبينالتناقضثانيا:

الأول:البعضبعضهمامعمتداخليننموذجينعنالأدبيةالوحدةهذهتتحدث

)صموئمِلعاليوأبناءصموئيلبينالسلوكيوالاختلافالتناقضعنيتحدث

الأول!2:)صموئيلبينيماالمصيرفيالتناقضعنيتحدثوالثاني-26(،2:21الأول

أ(.ا:274-
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صهونيلسف!جماعلطلقديمالعصدنقداتج!اتت!بيق:لثالل!الباب

(2-2:216لأولا)صموئيلالسلوكفيالتناقضةث

لا-26(ا22:الأول)صموئيلفيالواردالنصفإنَالأدبيالنوعحيثمن

منسلسلةًكونهيتجاوزلافهو،ذاتهحدفيأدبيًاجنسًايمثلإنهالقوليمكن

عقدةأوحبكةوجودعدمالتصورذلكيؤكد.وصموئيلعاليأبناءحولالملاحظات

جنب.إلىجنبَاالتناقضاتوضععلىفقطهناالإثارةوتقتصر،النصهذافيدرامية

منمجموعةعنعبارةهناالنصكونمسألةيعضدهـايجازهاالمعلوماتفقصر

الحكاية.أوالقصةمستوىإلمماترقىلاالملاحظات

الخروجيمكنفلاالنصلهذاالاجتماعيالسياقأوالحياتيالوضعحيثومن

بعضأنَإلأَ.فيهخرجتالذيالاجتماعيالسياقعنالنصمنواضحةبصورة

مصدرمنمأخوذةتكونقد2(22-5،-1217)الفقراتفيهناالواردةالإشارال!

هنانجدحيث.المقدسةالأماكنفيملائمطقسيسلوكبأداءاهتمامَايظهرما

بالزيتتعلقوأخرىv(1-31)الفقراتوالتقدماتبالذبائحتتعلقملاحظات

.(1-189)الفقراتالكهنوتي

صموئيلمولدقصةبينموقعهفإنَالنصهذامنالغرضأوالمعنىوعن

عاليمنالتخلصعنالإعلانفيهايتمالتيوالنصوصالربلخدمةوتكريسه

هذااعتبارويمكنبلبينهما.الجسربمئابةالنصهذامنيجعلبه،المحيطةوالدوائر

به.المحيطةوالدوائرعاليمنللتخلصوتبرلرَاتمهيدَاالنص

t-':2الأول)!موئيلالمصيرفيالتناقضتأ: V:أا)

رجلخطابيتناولالأول:اتجاهينحول!مادتهحيثمنالنصهذايدور

صموئيلاستقبالقصةيتناولوالثاني36(27-:2الأول)صموئيلياوردكماالرب

الربرجلخطابفإنَّالنوعحيثمنأ(.ا3-4:الأول)صموئيلالربلنداء

واضحين:مستومشعلى%لهيَاحكمَايحملالذيالنبويالخطابمنالنوعذلكيمحل
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والثافي(الأولص!هليلسفر؟علىت!بيقي!اسص)داالقديمالعصدتفْد

الذيالعنصرذلكهوفالاتهام.الالهيالعقابعنالإعلانومستوى،الاتهاممستوى

علىالربجانبمنوالعتاباللومصيغةفيهناالاتهاموجاء.للعقابذريعةَيوفر

السلوكتأثيرتبيانثمالربماَثرباستعراضالعقابيأتيثم،الربرجللسان

شكلفيجاءفقدلصموئيلالليليالتجليأفَا.العقابمستقبلعلىوتداعياتهالسمئ

التوترعلىالتركيزمعخصوصَا،والإثارةالتشويقعناصركلتضمنتالتيالقصة

إليه.المتحدثلشخصيةالخبرةعديمصموئيلاكتشافلكيفيةالمصاحبالشديد

،المادةهذهتفاصيلسردخلالمنعليهاالوقوفيمكنالتيالتوترحالةإنَّ

صموئيا!بينالمتناقضةوالأفكارللسماتتقابليبشكلتتعرضالتيتلكخصوصَا

فالخطا!.معيناجتماعيسياقفيالمادةلهذهقديمةأصداءعنتعبرقد،وأبنائهوعالي

الدوائربعضاهتماماتعنيعبرقد(مجهولة)سخصيةالربرجلبهتحدثالذي

ذاتالدوائراهتماماتتعكسقدصموئيلنداءقصةبينما،عاليسقوطبمسألة

المؤرخلروحانعكأشاالتفاصيلهذه7فييرىمنهناكأنَإلاَّ.النبويةالاهتمامات

التثنوي)1(.

هناالتناقضإنَالقوليمكنفإنهالنصهذامنالمقصودالمعنىمستوىعلىأمَّا

سقوط.الإلهيوالرضاإلهيبعقابالسقوطبينمقابلةيعكسالمصير،مستوىعل

وإنَ.إسرائيلبنيكلإلىالربكلمةحاملاَ،صموئيلعلىالربورضاعاليأبناء

إذاإلآَتناولهاأوذكرهايتملاربماالدينيةالقيادةمستوىعلىالتغييراتهذهمثل

عاليأبناءمصيرعرفنالقد:التساؤلذلكطياتهافيوتحمل،قوميمعنىذاتكانت

؟!إسرأئيللبنيالمستقبليالمصيرعنف!اذا،صموئيلومصير

يلأ-ب!مح!

.(1 Antony .F C،" mpbell, Op. Cit.,)58-57p
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إلمضكُإلزاخ!

والثانيالأولىصموئيللسفريالأدبيالنقد

علىيشتملانباْنهماالأدبيالبناءحيثمنوالثانيالأولصموئيلسفرايتميز

السفرانيحاوليالتيالأفكارحسبترتيبهأتتَمالتيالقصصيةالوحداتمنالعديد

الأدبيةبالوحدةتتسمالسفرينقصصيجعلالذيالأمرعليها،الضوءهـالقاءإبرازها

لاعامبشكلٍالقديمالعهددراساتإطارفيالأدبيالنقدولأنَ.والرصينةالمتماسكة

فقد،الأدبيالنصتميزالتيالأمورمنوغيرهاالأدبيالنصجمالياتعلىفقطيركز

منالناقديمكنحيث،الأدبيالنقدفيكبيرةأهميةذوالأدبيةالصيبغعلىالتركيزكان

الأدبيةووحدتهوتاريخهالنصبتأليفوالاهتمام،للنصالمختلفةالمصادرعزل

الأخرىهيالأدبيالنقدمهمةإنَّالقوللِمكنأي.النصمنوالغرضوالأسلوبية

النصبتأليفتتعلقالتيالتساؤلاتتلدبوطرح،النصورأءماعالمإلىالتغلغل

الأدبيالنقدمنهجتطبيقيليفيماوسنحاول)1(.ومصادرهالتاريخيةوخلفيتهوتطوره

وبناءالداخليالتزتيبعلىالوقوفلمحاولة؟الأولصموئيلسفرمننموذجعلى

المميزةالأسلوبيةوالسماتتطورها،وكيفيةوالمضامينالأفكاروتوضيح،النص

للنص.

3ا."22-21:انظر،القديمللعهدالأدبيالنقدعن(1) arl Edwin Armerding, Op.Cit.
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الهني(9لا9الذصع!وديلسفد؟علىت!بيقي!)دالسهالقديميلعصدنقد

نموذتجا!اا:2-أ:االأول)صمونيلصمونيلأصول

الأدبيالنصهذاوتركيبالداخليالترتيبعلىالوقوفمنبدلاالبدايةفي

التالي:النحوعلىرسمهيمكنالذي

(2-ا:1)والمشكلة:الشخصياتمدخلتمهيد/)

(32:01-:1)الربلخدمةوتكريسه!موئيلمولد+

(302-:1)حنةلقسماستجابة!موئيلمولد(أ)

3-8(:1)طفلوجودإلىوالحاجةالألمموقف-ا

(1:3)شيلواحإلىالسنويالحج:المناسبةأ-

-7(1:4):حنةأزمة-ب

أ(-1:47)عاديةأزمةأنهاعلىالأزمةتصوير-ا

(ب1:7)الأزمةتخصيص-2

(1:8)الأزمةحلفييساعدلاالذيألقانةفعلردب-

(-1:918)الربلخدمةالطفلبتكريسحنةقَسَم-2

(1ا-1:9)حنةقَسَمأ-

(-1:2117)الكاهنعاليفعلرد-ب

(1-1:214)عاليمنعتاب-ا

(-1:5117)عايمامنمباركة2-

18(:)1حنةقبولب-

(9152-:1)الطفلميلاد:الحل3-

(1:91)المنزلإلمطالعودةأ-
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ص!ونيلسفاجماعلطالقديمالعصدنقداتج!اتتطبيق:الثالثالباب

(1:52)العقممنالتعافي-ب

(أ1:52)والولادةالحمل-ا

ب(25:)1الطفلتسمية2-

-28(1:12)الربلخدمةصموئيلتكريس()ب

l(1:2)ألقانةقَسَم-أ

(-1:2228)الربلخدمةوتكريسه!موئيلتربية-2

-23(1:22)صموئيلتربيةأ-

(1:22)ألقانةعلىحنةاقتراخ-1

(أ1:23)حنةاقتراحعلىيوإفقألقانة-2

r-(ب1:23)ولدهاتربيحنة

A(-1:422)الربلخدمةصموئيلتكريس-ب

أ(o-422:\)شيلواحفيالقرابينتقديم-ا

أ(-28ب1:52)الكاهنعاليإلىالصبيتقديم-2

(ب1:28)الخاتمة3-

(01-ا:2)حنةأنشودة)بر(

(أا:2)حنة!لاةتمهيد:/مقدمة-ا

(51أ-ا:2)حنةأنشودة-2

(1)2:حنةبهاتشعرالتيالنشوةعلىالتركيزأ-

(51-2:)2بالربحنةمعةعلىالتركيز-ب

(2:2)الربتفرد-ا
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والفافي(الذولص!نيلسفاجماكللطتطبيقي!)دااس!القديمالع!دنقد

(21:3والتعاليالكبراستقباح2-

(1ه-4:)2الربوأفعالمآثرتعداد3-

(2:11)صموئيلوبقاءألقانةعودة:الخاتمة)ول

!أ2:11)منزلهإلىيعودألقانة(أ)

(ب11:)2المقدسالمكانفييبقىصموتبيل()ب

)صموئيللصموئيلالإعجازىِالميلادحادثةعنتتحدثقصةأمامهناإشا

علىقادرةجعلهابأنذلكفيالرببفضلحنةأمهواعتراف1(1-2:ا:االأول

تلكميلادتسجلأنهافقطليس،القصةهذهيميزماأهمأنَيرىمنوثمة.الإ!جطب

بل)حنة(،المرأةتلكصلاحتبينلأنهاأوإسرائيل،بنيتاريخ!االمحوريةالشخصية

بنيعلىالبركةجلبالربأنَكيفتوضيحعلىتركيزهامنتنبعالقصةهذهأهميةإنَ

سفرعنهاتحدثالتيالبركةتلكوصلاحها،المرأةتلكإي!انبسببجميعَاإسرائيل

Yالتثنية A:7أجمالإلهـأ06!افبهـأءلا؟6.ك!ثا6إ6إأيا؟7اذفبلأ؟لأيخلأءأب!؟ه6إ؟إ211-ا

بر؟لأأأأ6بإباك!؟.؟،6166إإ؟إلاأأه6167؟لمحا6برك!لم6ك!بْه!أ؟لإأ.+16بر)ك!+

6أ66أ)؟7الاايم؟فبلأ6بر6إ6إ؟بهنأ66؟!ا+أ36بر6برألا6جمالأألأفىأ0؟3؟ث!66لاأ

وَصَايَاهُبِجَمِيعِتَعْمَلأَنْلِتَحْرِصَإِلهِكَالزَتلِصَوْتِسَمْعَاسَمِعْتَهـاِنْ؟،6:ثبنتْ

وَتَأْتِيالأَرْضِقَبَائِلِجَمِيعِعَلىمسْتَعْلِيَاإِط!الزَثيَجْعَلكَاليَوْمَبِهَاأُوصِيكَآَناالتِي

11.إِلهِكَالزَدثلِصَوْتِسَمِعْتَإِذَاوَتُدْرِكُكَالبَرَكَات5ِِهَذِجَمِيعُعَليْكَ

حالةمن)حنة(فيهاالرئيسيةالشخصيةتتحرنبللميلادتقليديةقصةأمامإننا

بيندارتالقصةهذهحبكةأنَكماالأزمهْ(.)انفراجالميلادلحظةإلى()الأزمةالعقم

الطفل.ومولدالإطيةللاستجابةوالامتنانبالشكروانتهتوالدعاءالشكوى
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صمونيلسفرطعلطالقديمالع!دنقداتجاصاتتطبيق:الثالثالباب

مولدقصةعنيتحدثالذيالأدبيالنصالهذاالداخليالترتيبهوهذاكان

الذفيالنصيعالجهالذيالرئي!يالموضوعفإنَإذن.الربلخدمةوتكريسهصموئيل

لخدمةتكريسهوقصةوأصولهالمولد:صموئيلشخصيةعنالحديثهوأيدينابين

لاالمواضعبعضفيأنهإلآَالمعالمواضحةقصةأمامأننامنالرغمعلىولكن.الرب

هنانلاحظولكن.حنةبأنشودةالمتعلقالجزءخصوصَاأجزائها،بينيربطمايوجد

عناصراستخدامطريقعنتئَمقدالنصإطارداخلالمختلفةالعناصرهذهتجميعأنَ

مابقدرمتكاملةًقصةَبعكسلاالنحوهذاعلالنصأنَّالبعضيرى.ثلاثيةأوثنائية

الراويمجتفظلم،تفصيلاَأكثركانتمالقصةِتلخيصَاأوماقصةِمضمونيعكس

منهاوالاستفادةتوظيفهاتئَمالتيوعناصرهاالرئيمحيتركيبهاسوىذاكرتهفيمشها

)1(.القصةروايةعند

التيوالثلاثيةالثنائيةالعناصرأنَنجدالنصلهذاالأدبيالتحليلإلىانتقلناهـاذا

علىتركيبهأوالنصبناءإلممابالنسبةللغايةمهمةالقصةهذهفيالكاتباستخدمها

فيمعروفةمسألةالنهاية/الوسط/البداية:ثلاثيةأنَالمعروففمن.القصةمستوى

علىيعتمدماكثيرَاالعبريالشعربينما،ثلاثياتفيالأشياءتحدثحيثالفلكلور،

العاءمنيتحركباستمرارلوجدناهأيدينابينالذيالصإلىنظرناوإذا)2(.الثنائيات

بالشكلالتفاصيلتطويرفيالحريةمنمزيدَاالراوييمنحالذيالأمر،التفاصيلإلى

.لجمهورهملائمايراهالذي

حوفايتحركونالتيوالمشكلةالقصةلشخصياتتعرضالذيالتمهيدفبعد

.الربلخدمةوتكريسهصموئيلمولدقصةنحوالتحركفيالنصيبدأ)4-2:أ-ا(

)ول-حنةجماتحرالتيالنفسيةالمحنةلتلكالتعرضمعللقصةالداخليالترتيبويبدأ

(1.Antony .F Campbell, Op. Cit.,)93-38p
أنظر؟،القديمالأدبفيوالثلاثياتالثنائياتفكرةحولالتفاصيلمن(لمزيد2)

.pbell, Op. Cit.,93ا+6جp.AntonyF
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الثافي(9ل4الذصع!وليلسفا؟علطت!بيقي!)دالس!القديمالعصدنقد

A-:1)ا)أ(- r)ول-الربأمامأقسمتهالذيوالقَسَملأزمةاهذتتجأهفعلهاردثم(

2(.-.ا9:)1)أ(-3-)ولصلاتهاعلىترتبتالتيوالنتيجة(9-18:)21)أ(-

الربشخصيتيفيتتمثلالرئيسيةالشخصياتأنَنجدهناوحتىالنصبدايةومنذ

طفلاَرُزقتلوأنهاحنةقَسَمفجاءب(1:5)رحمها""أغلقالذيهوفالرب.وحضة

فتحمل(91:)1لهاويستجيبالربيتذكرهاوهنا(،11:)1الربلخدمةفستهبه

صموئيلتكرسوبالفعل،حنةبهتبرأنهناالقَسموبسلزم2(..:1)طفلاَوتلد

فرحةعنتعبيرفهيحنةبهاتغنتالتيالأنشودةأفَا27-28(.:)1الربلحذم!

بنيجانبمنأعمفرحةإلىوالانتقالطفلاً،ومنحهالهاالربباستجابةخاصة

(.-)ج)اولإلهئاالممسوحالملكظلتحتومستقبلهمبإلههمإسرائيل

تلقيالتيالصيغةبتلكبدايتهالنصهذابهايتميزالتيالأسلوبيةالسماتومن

وهيالأولىفالشخصية!ا.بدأالتيوالمشكلةالحدثشخصياتعلالضوء

بالحدالنصاكتفىحينفي(ا:)1ونسبهواسمهمكانهتحديدها:تمَّألقانةشخصية

حنة:فقطاسميهماسوىالنصيذكرلمحيث،الزوجتينحولالمعلوماتمنالأدنى

عنالحديثبدايةوفي2(.ت)1أطفاللديهاوالثانيةأطفاللديهاليسالأولىوفننة،

الحجحولملحوظةأقحصت))أ(-ا)ول-حنةبهاتمركانتالتيالأزمة

مركزةَالأحداثتصعيدفيالدراماتبدأوبعدها3(.:1)شيلواحالمقدسالمكانإلى

حنة،زوجت!يحبألقانةفالزوج-7(1:4)الأطفالمنالحرمانفكرةحولالاهتمام

السياقهذافيويمكنرحمها"."أغلقعندماالإنجابعنهامنعمنهوالربولكن

(9218،53:)تكوينيعقوبزوجهاأحبهاالتيراحيلقصةتفاصيلنسترجعأن

الجزءهذاويحتتم22(.92/31:35،2:)تكوينالرببفعلعاقرَاظلتولكنها

بعد8(.:1)حنةعنللتسريةألقانةجانبمنالمجديةغيربالمحاولةمادتهالنصمن

التوترمنبمزيج9ِ-18(:)21)أ(-)ول-حنةبصلاةالخاصالجزءيبدأذلك
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ص!ونيلسف!؟علطالقديمالع!دنقداتجاه!ت!بيق:الثالثالباب

وتأقي(.1:51)والألمبالمرارةتشعرحنةأ(،1:9)الاحتفالاتتغادرحنة:والإثارة

ببما؟6"إ"ببماأ17(:)1الكاهنعاليجانبمنومباركتهاحنةبقبولالجزءهذانهاية

فَقَالَ:أ!بملإفيبهلأ؟لإ؟6؟نببأنجبأ؟؟أ+في6؟أليهأ؟؟)6؟6إلإ؟ْأه7؟نيهأإبر"6لأببم!6ْ

والحبكة"11.لَدُنْهُمِنْسَألتِهِالَّذِيسُؤْلَكِيُعْطِيكِإِسْرَائِيلَوَإِلَهُبِسَلاَمٍاذْهَبِي:عَالِيلَهَا

محيصافيالمكان:النصرسمهكمافالمشهد،عليهابالتركيزجديرةالجزءهذأفيالدرامية

المكانمرحلقربكرسدعلىالكاهنعالييجل!رحيث،شيلواحالمقدسالمكان

إلىبالصلاةحنةتتوجهأ(.ا.:1)والحسرةالأايعتصرهاوحنة،ب(1:9)المقدس

.(1:11)ووعدشروطثلاثةيحملالذيبالقسموتنطقالرب

6؟!ميم6إيأ3+؟؟!+ك!56؟7ألأ؟فى6،616ا؟ك!+أ6إ؟76؟أ11

؟؟16؟651نبهأ3!؟لأ!؟6!م7!+++؟!؟6!مث!+ث!3بر؟نبأ*.؟!6+!؟ير!أ

يَا:وَقَالَتنَذْزاوَنَذَرَتْأ:*فلأ6ْلإ؟"لإإ+*لأْأولأ؟+16؟إ؟!م"برأ!6+إ+

أَمَتَكَأَعْطَيْتَبَلْأَمَتَكَتَنْسَوَلَمْوَذَكَرْتَنِيأَمَتِكَمَذَتَةِإِلَىنَظَزأنَظَرْتَإِنْالج!ودِرَت

مُوسَى".رَأْسَهُيَعْلُووَلاَحَيَاتِهِا-دامِكُلَّلِلرَّبًأُعْطِيهِفَإِنَيبَشَرٍزَرْعَ

ماويحدثالأوضاعوتتغيرالمشهديتغيرCV.-1:91)3-)أ(--)ولذلكبعد

فيبصموئيلالمشهدهذاوينتهي.بهللوفاءالإعدادفيوتبدأحنةأجلهمنصلت

إلىبالنسبةسواءالكلمةتعنيهمابكلاحتفالاًالأنشودةوتأتي،شيلواحالمقدسالمكان

.(III-:2()11النصخاتمةتأتيذلكبعد(.51-ا:)2(-)ح-)ولإسرائيلأوحنة

الميلادقصةرمزية

علىالمثيرالدراميالنحوهذاعلىالسفرينمادةبدايةفيالقصةهذهموقعإنَ

هو،النصكاتبجانبمنمقصودهدفٍعا!واضحةَدلالةَيذر،الأحداثمستوى

التيالدراميةالحبكةإنَ.السفرينمنالموضعهذافيالقصةهذهيضعجعلهالذبد

)حنة(القصةافيالرئيسيةالشخصيةلدىالأزمةجانبعلىمعظمهافيتركزت
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الثافي(9اذولص!وليلسفرجماعلطتطبيقي!)دااس!القديمالعصدنقد

ألفاظخلالمنالبطلةسخصيةعلىيسيطربدأالذيالضعفجانبعلىركزت

مثل:ألفاظًافنجدبها،تمرالتيالازمةبسببحنةتعيشهاالتيالنفسيةالحالةتصور

إلىالحالبهاووصلبل6(:أالأولى)صموئيلااغيظَاتغيظهالإبإه:"برلأ؟؟7...

*؟7ْإ؟تجغ+بر+6؟!بغ6؟إيخلأ+،؟66إيملإلإيرا؟66لأتجغإ"11الأكلعنالامتناع

تَأْكُلِينَلاَوَلمَاذَاتَبْكِينَلمِاذَاحَنةيَارَجُلُهَا:ألقَانَةُنافَقَال6َ:؟ديإ؟لأ7إ؟تجغ*د؟+ْ+

الربإلىفتتجهزوجهابمواساةتكتفيلاولكنها8(.)1:اقَلْبُكِ؟ايَكْتَئِبُوَلمَاذَا

؟فى!يم؟+لاإ؟116مثلألفاظذلكعنتعبر،الأزمةذروةإلىتصلالنفسيةوحالتها

بُكَاء11ًوَبَكَتْالزَبِّإِلَىفَصَلَّتْ.النَفْسِمُرَّةُوَهِيَ+ير+:+أ؟فى6ْإ+إببماأ!؟؟؟؟7

نفسعلىالأزمةهذهاستحوذتكيفلنايصورأنالنصكاتبأرادلاقد(.ا.:)1

يبرزأنيحاولذاتهالوقتفيالكاتبأنَكماعليها،التغلبتستطعلمأنهاوكيف،حنة

منيبدوماعلىالتزامَاأكثركانتأنهاوكيفحنة،شخصيةفيالدينيالجانب

واضحانعكاسهيالعقمأزمةتعيشالتيحنةوشخصية.ألقانةالزوجسخصية

%لىجديدمنالتقربإلمماملحةحاجةوفيالضعفأزمةيعيشونالذينإسرائيللبني

إنَّالقوليمكنأنهأي.منهمنالتالتيالضعفحالةمنينقذهمحتىالرب

والاحتياجالضعفمنانطلقبعدفيماالقويإسرائيلبنيومستقبلحنةمستقبل

.والسيطرةالقوةنحويتحركوأخذ

()العقدةالأزمةكبيرحدٍإلىجعلصموئيلميلادقصةفيدراميعنمرأمامإننا

؟لا76إ76111تلدلاعقيمَاحنةجعلالذيهوالربإنَ:الحلوصجةللغايةكبيرة

الزَبَّلأَنَ؟؟؟6:7؟بإ6إ6إ6؟لإ6اثت51(:)1رَحِمَهَا"أَغْلَقَقَدْكَانَالزَب6َّ:؟؟!غ

ارتكبتهفعلأوخطيئةعلىإلهيَاعقابَاالعقميكنفلموبالتالي(.6:)1رَحِمَهَا"أَغْلَقَ

لامرأةعاديةحالةأماملسناإنناإنجابها.عدمفيلعنتهفجاءت،الربمنهاأغضب

يهوهإنَ.الأزمةحلعلىقدرتهفيوالثقةليهوهوالطاعةالخضوعقضيةأمامبل،عقيم
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صع!ونيلسفرجماعلطالقديمالعصدنقداتجاهاتت!بيق:لثالل!الباب

الفكرةوهي،قدرتهفيبالثقةالجديرالوحيدوهو،الأزمةهذهحليستطيعمنوحده

.(1-9)18الفقراتفيعنهاالتعبيرتتَمالتي

استجابةَكانولكنهعارضا،حدثًاذاتهحدفييكنلمصموئيكمولدأنَكما

إلىبالإضافة،يهوهكونإلىترمزالفكرةهذهإنَإليها.5يههالربوهديةحنةلصا،ة

عندهـالقصةفيالفاعلالرئيمحيالمفتاحهو،الأحدأثفيرئيسيةكشخصيةحنةوجود

انتهىالعقملأنَيولدلمفصموئيلالأمور.مقاليدلهوأسلمتحنةفيهوثقت

6يرا؟فىْليهأبرقتمأإ116يهوهتذكرعندماولدبل،الإنجابعلىقادرةحنةوأصبحت

6؟إبلإذ6إيلإثا؟ا6؟لأإ؟؟!م؟67؟!ثتبم!367.لأأإ13نجبهأ6إ7إ676؟؟إأ!6نيهأبن؟أ

ب!+إ؟برا؟لاأثت7أ؟ثا؟إ+إ؟6667؟،5أذ3؟ذيرا7؟!-أإ+أ+.إير؟67إ؟نيهأذأ

وَرَجَعُوأالرَّئاأأَمَامَوَسَجَدُواالصَّبَاحفِيوَبَكَّرُوافيهأ؟؟؟6:16إ؟676ثتفيهأولأ!أأفيأء

مَدَارِفِيوَكَانَذَكَرَهَا.وَالرَبُّحَمهيرأَإمْرَآدهُألقَانَةُوَعَرَفَ.الرَّامَةِفِيبَيْيهِمْإِلَىوَجَاؤُو!

".سَأَلْتُهُالزَدثمِنَلأنَي:قَائِلَةًصمُوييلَاسْمَهُوَدَعَتِابْناوَوَلَدَتِحَبِلَتْحَنةَأَنَال!نَةِ

تركزلا،صموئيلوميلادالأزمةانفراحبعدخصوضاالممنَمهد،هذاخاتمةإنَ

عجبولا،الأحداثمسرحعلليهوهقويبدويىإيذانابلالجديد،المولودعلىفقط

7:إ؟66يخلأهفيأ؟613إ11ليهوهوالامتنانوالخضوعبالإذعانالمشهدينتهىِأن

ب(.1:28)"لِلزَبِّهُنَاكَوَسَجَدُوا

العامالسياؤاإطاريارويشهايمكن(51-ا:2الأول)صموئيلحنةأنشودةأقَا

صموئيلسفرندفيالتاليةالأحداثلباقيتفسيرأنهاعلبعدفيماصموئيلاسمفرند

تبدآفيها.والتأثيرالأحداثتوجيهفيودورهيهوهفعلعلتركزفهي.والثانيالأول

؟؟"نإ؟63*!بمإ+6ْ؟إإ؟؟؟؟؟11:لشعبهالخلاصمنحالذنديهوهعلبالثناءحنة

أفلأ76اب!،1ثت،ف!الأ؟لا.6بن7للأ!يم6برك!أ،؟6يإ)؟،؟33أ+76فى7ا؟؟666!م6إ؟66

ارْتَفَعَ.بِالزَبِّقَلْبِيفَرِحَ:حَنةفَصَقَت13ْ:؟إبرلا؟6ْلأأإ؟"أ؟؟؟6؟616بر6إبر"6

مِثْلَلَيْمقُذُوسٌ.بِخَلاَصِكَابْتَهَجْتُقَدِلابردبأَعْدَائِي،عَلَىفَمِياتسَعَ.بِالزَفيَقَرْنِي
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الثافي(9ل9الذص!وليلسفرجماعلطت!بيقي!اس!)داالقديمالع!دنقد

أنَكل-2(.ا2:الأول)صموئيلإِلَهنَا"مِثْلَصَخْرَببوَلَيْسَغَيْرَلنبَلَيْسَلآَنهُ،الزَدت

"لأ؟:عليهالتظاولعلىيجرؤمنكلسيخضحأنهيهوهفيالكبيرةبثقتهاأدركتحنة

13إ!يرأ7إ6أ؟6أ+؟لأ؟؟6ثتيره؟؟6لأ+لهأ،لإث!.67لإفى3.66لإ؟؟؟16+؟فىأ

الْعَالِيَالْكَلاَمَيمَثِّرُوالاَ؟6):16؟إإثبملبهأ؟6!إة؟؟6.؟،!لإفى3يرانجهـأأ+.يأ!اثا

قِسِيئُ.الأَعْمَالُتُوزَنُوَبِهِ،عَلِيمٌإِلَهٌالزَثلأَنَ.أَفْوَاهِكُمْمِنْوَقَاحَةوَلْتَبْرَحْالمسْتَعليَ

هذ!ولكن(.3-2:4الأول)صموئيل"بِالْبَأْسِتَممطَقُواوَالسبعَفَاءُانْحَطَمَتْالجبَأبِرَةِ

6!اليهأ؟لأ1:ومساندتهدعمهيطلبونإليهيلجؤونالذينهؤلاءسيساعدالقويالإله

56إ3إ؟؟+6نبهأ؟لأ67،إ767ابأ6بيما7؟بأأ؟ببما؟،!163إلهلأ؟ثا؟!

63)؟نيهأ66أ!يأفبهأءأ؟"ف!616إأ"يخإ؟.فيهألاألأ!أ؟66أ؟663ول؟61676إ)؟7ب!ييم

إبر؟لاإ؟6؟56لإ!أفبهأ،73لإاث!؟،أ،؟6!37؟؟فبلأ6316؟لأ؟برا،5.أ؟ه؟6ك!6

أَنْفسَهُمْاَجَرواالشَبَاعَى؟؟؟:يأ؟6؟هإنمبأ+إ؟؟63؟لمجإيرا6إ؟،66ثتإ؟؟ه66يرفىأ

يُمِيتُالزَلث.دبلَتْالْبَنِينَوَكَثِيرَةَسَبْعَةوَلَدَتْالْعَاقِرَأَنَحَتَّىكَفّواوَالجيَاعُبِألْخُبْزِ

مِنَالمسْكِينَيُقِيمُ.وَيَرْفَحُيَضَعُوَيُغْنِييُفْقِرُالزَنسوَيُصْعِدُ.الْهَاوِيَةِإِلَىيُهْبِظُوَيُحْيِ

لأَنَائجْدِ.كُرْدمِيئَوَيُمَفَكُهُمْالشُّرَفَاءِمَحَلِلْجُلُوسِالمزْبَلَةِمِنَالْفَقِيرَيَرْفَعُ.إلُّترَابِ

-8(.2:5الأول)صموئيل"ائسْكُونَةَعَلَيْهَاوَضَعَوَقَدْالأَرْضنِأَعْمِديلِلرَّبِّ

داودبهاتغنىالتيالأنشودةتلككبيرحدِإلىتشبههناوردتكماحنةأنشودةإنَّ

بكلمةتبدأالأنشودتينكلتانجدالألفاظمستوبدفعلى22.الثانيصموئيلسفرفي

إ؟ا؟أ"؟لاإ،(ا:2الأول)صموئيلاابِالزَدثقَرْييارْتَفَع6َ:إ76فى76ا؟إ11؟؟116اقرر1ْ

بأنهيهوهإلىوالإشارة3(.22:الثاني)صموئيلخَلاَصِي"وَقَرْنُتُرْلمِيفبلألبما":6

وَلَيْسَ؟"لأأ:!تلأأ61ْد16"إلإالخلاصتحقيقعلىوقدرتهالقوةعلىدلالة"الصخرة11

بِهِصَحربَبإِلَهُأ:3؟؟؟6فىأ؟9؟6"ث!)2ْ(،2:الأول)صموئيلإِلِهنَا"مِثْلَصَحرَة

ذاتهابالكلمةتنتهيالأنشودتينكلتافيالخاتمةحتى3(.:22الثافي)صموئيلأَحْتَمِي"

11صَطِ!زْنَوًدرْحلمَلِكِهِعِزًاوَيُعْطِي136:ييلمفبهأيرا؟أإ؟هإأ!!بم؟3ألأ6ْ؟أإ11ااامَلِكِهِا
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ص!ونيلسفا؟علطالقديمالع!دنقداتج!اتتطبيق:لثالل!الباب

أ:36؟ييغفبهأ؟؟66ببهـأإلأْ!؟برأ3أألأإفلأألأ(6)؟لإ6،؟"ءلا(،2:01لاولا)صموئمل

الملكفكرةإن51َ(.220الثاني)صموئيللمِسِيحِهِ"رَحْمَةًوَالضَانِعُلمَلِكِهِخَلاَصٍبُرْجُ

ذلكعبرالقديمالعهدفيجذورهاطافكرةهيالإلهيالخلاصإلىالشعبيقودالذي

ومنها:،المواضعمنالعديدفيالقديمالعهدعنهتحدثالذيالإلهيالوعد

!م!م6أ؟؟لإ،5إهأ6با66إ؟بنأ؟لا.6؟؟ك!.6؟أ"إ؟؟؟؟176117:تكوين-

11.يَخْرُجُونَمِنْكَوَمُلُوليٌآُممَاوَأَجْعَلُكَجِدَّاكَثِيرَاوَأثمِرُنبَ!؟لاأ:

11تكويرْ- 1 6 (: v6إ؟،؟7أ؟؟؟؟6؟اثت؟76؟!بمبر6؟!بنإ،!6ذلأأ؟؟ير؟

فتكُونُأ2بارِكُهَاابْنَامِنْهَاأَيْضًاوَأُعْطيكَوَاُسبارِكُهَا6؟6:16!غ!بغإيأ!غ"ه6ييم؟ير؟!أ"ه

11.يَكُونونَمِنْهَاشُعُوبِوَمُلُوكُآُممَا

11هتكوين- 1 1 : r6!لاأأيرا؟ا،61أ؟؟6؟؟6نجبهأ؟،؟؟6؟إ؟6!ك!).)أ6ك!يبم6إ

أُقَةوَأكْثُرْ.أثمِرْالْقَدِيرُاللّهُآَنا:النَهُلَهُوَقَالَلإلأأ:6؟؟؟؟66أ؟؟3"ه؟!بملا6؟"6

11.صُلْبِكَمِنْسَيَخْرُجُونَوَمُلُوكٌمِنْكَيمُونُأُمَمِوَجَمَاعَةُ

في،متأخرةفنرةِإلىيعود"ملكي"مزمورأنهاعلىحنةأنشودةيصنفمنوهناك

السماتبعضحيثمنالأقلعل،القديمةالأصليةالتقاليدمنآخرونيعتبرهاحين

فيالكنعانيوالشعرالقديمالع!بريالشعرمعالأنشودةفيهاتلتقيالتيالأسلوبية

حيثمنالتشابهبعضوجود(G..EWright)رايتلاحظوقد)1(.المبكرةمراحله

.أقَاج-43)2(.ا32:تثنيةفيوردتكماموسىوأنشودةحنةأنشودةبينالأسلوب

بنيمنلقبيلةمحددغيرمابانتصارٍمرتبطةحنةأنشودةأنَفيرى)ويليس

)3(.الفلسطينيينمثلخارجيماعدوعلىإسرائيلبنيقبائلمنمجموعةأوإسرائيل

إلآَ،الملكيةعصرقبلماإلىتعودحنةأنشودةأنَعلىويليستأكيداتمنالرغموعلى

(1..R .P Gordon, Op. Cit.,)24p
.Op.Cit., 24p,2)؟ .R .PGordo)

.(3Ibid)
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الثافي(9ل9الذص!وليلسفرجم!علطت!بيقيصاسص)داالغديمالع!دنقد

أ:76؟فبهأيرا؟أإ؟هإ؟؟بخبرأ2.ْل6J؟إ)11العاشرةالفقرةفيالملكإلىالإشارةأنَ

تعبرالأنشودةبأنًالقائلالرأيبقوةتدعممَسِيحِهِ"(قَرْنَوَيَرْفَعُلمِلِكِهِعِزَاوْيُعْطِي

داود.الملكهواهتمامهمركزملكيمزمورعن

الشخصيالمستوىعلىسواءالمصير،فكرةرمزيبشكلٍتعكسالقصةهذهإنَ

الفكرةهذهإنَّ.إسرائيللبنيالعامالمستوىعلىأو،حنةشخصيةإلىبالنسبةالمحدود

ضوءفي،والثانيالأولصموئيلسفريفيالأحداثمسارفيكبيرحدإلىتتحكم

فعلى.التاريخساحةعلىلهلأبصاايهوهأرادهاالتيالصورةعنالابتعادأوالقربمدى

فيمكانهمسيكونوالأحدأثوالزمانالمكانفيوتأثيرهوبقوتهبهوإيمانهمثقتهمقدر

التاريخي.المشهد

والفانيالأولصمونيللسفريماوالديفيةالفكريةالمضامين

تحويا-15()2:الأولصموئيلفيوردتكماحنةأنشودةاعتجاريمكن

هذامنالأنشودةأنَّأي،والثانيالأولصموئيللسفريالأدبيةوالأفكارالمضامين

هذافيحنةوأنشودة.والثانيالأولصموئيللسفريموضوعيةبدايةتمثلالمنطلق

يلي:فسِمانوجزهاالمضامينمنعددعنعبرتالإطار

أ(.ا5-ب68-7/-3/ا:2الأول)صموئيلالمطلقةيهوهسيطرة-أ

.(-ه2:4الأول)صموئيلحالهاعلىالإنسانيةالأحوالأوالأموربقاءاستحالة-2

(.ب201:الأول)صموئلِوالمملكةالملكيةمسألة3-

خصوضاحنة،أنشودةفيفقطليسمقدسةمطلقةسيطرةصاحبيهوهإنَ

الفلسطينيينعلىوقوتهوتأثيرهسيطرتهامتدتبل6-15(،2:الأول)صموئيل

أ؟3؟لإ؟فىألاDivإ؟13لاإأْ؟؟؟ف!لأ؟6!أإ"برإلا71311:الأول)صموئيل

يَعُودُو!وَلَمْالْفِلِسْطِينِئونَفَذَذَفيأءأ؟):"؟6.؟بر؟3؟فيهأ؟656إ"666إ؟؟6لبلأ؟لإأ6

ا-لَامِكُلًالْفِلِسْطِينِيينَعَلَىالزَتيَدُوَكَانَتْإِدْرَائِيلَ.حدودإلىلِلذخُولِبَعْدُ
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ص!ونيلسف!جماعلطالقديمالع!دنقداتج!اتت!بيق:لثالل!الباب

ذلكبعدشخصياتأيةفإنَوبالتالي.بأكملهالعالمعلىلتسيطرووصلت11(،صَمُوئيلَ

بل،للأحداثالمحركفهو،يهوهللربالرئيسيالدورجانبإلىثانويًادررهايكون

وأبطالشخصياتهمصائرتغييرفيمباشرغيرأومباشربشكلِيتدخلالذيهو

سعاد-إلمأوآلامشقاءمنحنةحياةبذَلالذيالتغييرسببهويهوهكان.قصصه

الذفيهويهوهكانكما.تنشدهكانتالذيألابنفولدتدْكرها"11أنبعد،وراحة

التاريخفيمهمةمكانةٍذيليصبحارتقىالذيشاوولالصبيذلكلمستقبليخطط

بينمميزةمكانةذاتأوقويةأسرةٍمنيكنلمشاوولأنَكما.إسرائيللبنيالقومي

ليكونصموئيلبواسطةالإلهيدالاختياركذي!وقعفقدذلكومع،إسرائيلبنيقبائل

إخوتهأصغركونهمنالرغمعلىوداود.إسرائيللبنيالقديمالتاريخفيملكأول

إسرائيلبنيعلىملكَاصموئيليمسحهحتىاختارهالذيهوالربأنَإلآَالسبعة

.-113ا:61الأول)صموئيلشاؤولمكانليحل

لتنفيذيهوهالربيختارهاالتيالشخصياتمصائرإنَبلفحسبذلكليس

صموئيلوسفرا.نواهيهواجتنابهاالرببأوامرالتزامهابمدىمرتبطالإلهينحططه

:يهوهالربكلمةإلىالإنصاتأهميةعلىعديدةمواضعفييؤكدأنوالثانيالأولط

(الأولصموئيلمنالثالث)الأصحاحالربكلمةإلىينصتصموئيلفالطفل

بكلمةوالالتزامبذلكالقيامفيفشل-فقدساؤولأفَا.جانبهإلىيهوهالربكانلذلك

13:41الأول)صموئيلبداودواستبدالهملكهضياعإلىأذَىالذيالأمر،الرب

76إ؟إ6إ6إ16إلإأإأإ؟فىبرن!أ؟6؟أ6إ6إنلأ؟برا:60؟7اك!.ثا؟؟بير؟76إببماذ11

قَدِ.تَقومُلاَفَمَمْلَكَتُكَالاَنَوَأَفَا6:إ6إلإإلا6؟نج!أ؟+فيأتجغ؟؟"؟63ْببما!مأببما؟

لَمْلانكَ.شَعْبِهِعَلَىيَتَرَأشَاَنْالزَبُّقَلْبِهِأوَامَرَهُحَسَبَرَجُلاَلِنَفْسِهِالزَفيُانْتَخَبَ

ليكونالإلهيالاختيارعليهوقعالذيالشخصإنَبلا(.الزَثابِهِأَمَرَكَمَاتَحْفَظْ

يهوهاسمشرفأجلمنبشجاعةجولياتقاتلالذيداودهولشاؤولخلفَا

لإ؟؟فى؟؟6ثلا؟؟+؟بنن؟فبلأ؟6؟،6؟إلأ؟66ْإ11-17:5447الأول)صموئيل

103http://kotob.has.it



والثافي(الز!لىص!ونيلسف!جماعلطت!بيقي!اسض)داالقديمالع!دنقد

7؟؟ليهأ6+أ3؟ل!!م6؟.ثاك!+أك!يرل!+!+!!ئبهأثنن76ثا؟لأ؟6بر.3؟!أأ66بر؟أ+،!؟؟أ

نيهأ6ك!t+؟6؟6؟؟61؟،بر؟!!؟6ثبن+61!6؟ينن5!7.إ+!أ6+.+؟6؟6نجبلأ؟

3؟+*+6بخ+أ!6ول+فلأ6أ؟لأ6+!!أ6+!،؟؟فيهأ؟6؟؟3+ل!ثب6؟+فى!6؟6لأفي

؟؟؟فىلا.67بر؟إ+ثأ7؟؟الإ)ا6؟لأإبإليهأ؟؟ثا.؟36.ك!7،فلأ6ثت؟؟؟ح!ا7لإا!6؟نأ

ألتَدَاوُدُ:فَقَالَ؟إ؟رأ:؟؟ير!3؟أإ؟!م؟؟؟76إ؟666بر6:إ+إببما6أفبهأ6إأ؟؟و،+

إِسْرَائِيلَصُفُوفِإِلَهِالجنُودِرَبَبِاسْمإِلَيْكَاَتِيوَآَنا.وَبِزسٍوَبرُمْحٍبِسَيْفٍإِلَيَّشَأقِي

جُثَثَوَأُعْطِي.رَأْسَكَوَأَقْطَعُفَأَقْتُلكَيَدِيفِيالزَبُّيَحْبِسُكَالْيَوْمَهَذَا.عَيَّرْتهمْاقذِينَ

اَنهُالأَرْضِكُلُّفتعْلَمُالأَرْضِأوَحَيَوَانَاتِال!مَاءِلِطسورِالْيَوْمَهَذَاالْفِلِسْطِينِتينَجَيْشِ

الزَبُّايُخَقَصُبِرُهـعٍوَلاَبِسَيْفِلَيْسَاَنهُكُلّهَاا!ماعَةُهَذوَتَعْلَمُ.لإِسْرَائِيلَإِلَهيُوجَدُ

الحفاظفييستمرلمالاَخرهوداودولكنلِيَدِنَا"(.يَدْفَعكُمْوَهُوَلِلرَّتالحرْبَلأَنَ

)صموئيلالزنىجريمةارتكبعندماالمعصيةفيووقع،يهوهالربكلمة!لى

2:أاالثاني Vفَعَلَهُالَّذِيألأَمْرُوَأَقَاإ+:7إ6؟،؟يأ7؟إ6يأ!لأ6؟نجبلأ؟؟؟76؟لأإ11ب

أرسلعندماثانيةفرصةداوديمنحيهوهالربولكنالرَّبِّ"(.عَيْنَيِفِيفَقَبُحَدَاوُدُ

:يهوهالربمنهغضبعندماشاؤولعليهايحصللمالتيالميزةوهي،ناتانالنبيإليه

؟؟أ6إ،.*جمم؟6+إ+؟لأ*؟6إ؟أ!،6؟إ*؟66إ12:1311الثايْى)صموئيل

إِلَىأَخْطَأْتُقَدْلِنَاثَاد:دَاوُدُفَقَالَ:؟ولأش*؟.؟لألأ؟لا؟ليما؟66إ+إ+لإ!7؟إ7يبم

11(.تَمُوتُلاَ.خَطيّتَكَعَنْكَنَقَلَقَدْأَيْضَاالرَّثلِدَاوُدَ:نَاثَانُفَقَالَ.الرَّبِّ

ثير*ثل!
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لخاِثهالمضينُإ

والثانيالاْولصموئيللسفريالتاريغيالفق!

للكتابالتاريخيالنقدأنَالدراسةمنالثانيالبابمنالخامسالفصلفيذكرنا

مانصٍسردفيالتاريخيةالمخالفاتبإبرإزفقطيهتميعدأعام،بشكلِالمقدس

كاتبعاشهالذيالتاريخيبالواقعليهتمالضيقالإطارذلكتجاوزبل،للأحداث

نأالتاريخيللناقديمكنولا.للتاريخمعينةبظروفِالنصتأثرخلالمنالنص

التيالأموربعضعلىالضوءيسلطأندونالنصوصمننصِعلىمنهجهيطبق

ماعلىوالوقوف،التاريخيةالحادثةوقوعكيفيةحيثمن،التاريخكتابةبكيفيةتتعلق

للنص.الداخليوالتناقضالتاريخيةالأحداثمعالتعارضإبرازثم،بالفعلحدث

علىوالثانيالأولصموئيلوسفريعام،بشكلِالتاريخيةالأسفاردرأسةإنَ

الحدثعلىالتركيزمرحلة:النقديةالدراساتمنبمرحلتينمزَتقدخاص،نحو

وقوعصاحبتالتيالتاريخيةالملابساتهيوماحدث،الذجماوما،ذاتهالتاريخي

الحدثمصداقيةومدى،الحدثوقوعوقتالمَاريخيةللبيئةالعاموالجو،الأحداث

علىالتركيزمنأكثرالتاريخكتابةكيفيةعلىالتركيزمرحلةثمأ+(30،3الا،أ،أ

الثانيةالمرحلةعلىسابقةالأولىالمرحلةوتعد.(Historiography())1ذاتهاالأحداث

منالتحولهذامثلأن3َ!.7()3ءا،،ح.بريتللرمويرى.الزمنيالتسلسلحيثمن

(1.D6 vid Toshio Tsumura, Op. Cit.,)24-23p
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!الثافي(ل9الدص!ونيلسف!؟علىت!بيقي!)د"س!القديمالعصدلقد

التاريحْدراسةمنتحركًاايعدالتاريخيةالمادةتدرا!فيالثانيةالمرحلةإلىالأولىألمرحلة

بمؤلفهاتأترتقصةكونهحيثمنالماريخدراسةإلىللماضيصورةبناءْدعادة

قراءدالتاريخيالحدثقراءةأصبحتالمسدل!هذاومرا)1(.اواجتماعيًاودينياسياسيًا

فيالتحولطهذاولعل.استاريخياالمنظورمنقراءتهمنأكثروالبلاغيالأدبيالمنظورمن

،خاصنحوعلىوالثانيالأولصموئيلوسفري،عامبشكلِالقديمالعهددراسات

،السفرانيعرضهاالتيوالشخصياتالأحداثحولالتساؤلاتمنالكثيرأفرز

الكتابنطاقخارجوالبراهينالأدلةمنيؤيدهمايجدلامنهاالكئيرأنَّخصوصًا

نأيجبلاأنهإلاَّ،التاريخيةالمادةدراسةفيالمرحلتينأهميةمنالرغموسلى.ا!رس

الدراسة.مستوىعلىأهميتهمنهمافلكلٍ،الأخرىحابعلىلإحداهمانتحيز

كتابةتمتكيفدراسةعنأهميتهفييقللا(Historicity)بالفعلحدثمافدراسة

.(Historiography)خاصبشكلِتاريخيةحادثةأو،عامبشكلِالتاريخ

سفريمننماذجعلىتطبيقاالمرحلتينهاتينعلالفصلهذاخلالوسنركز

لسفريوالدينيةالتاريخيةالخلفيةيتناولضروريمدخلمع،والثانيالأولصموئيل

والثاني.الأولصموئيل

والثانيالأولصمونيللسفريوالدينيةالقاريخيةالخلفية

سفريمادةعلىبظلالهألقىالذيالعامالتاريخيالسياقعلىهناالدراسةتركز

وثمةا."Historicity"امصطلحإطارفيعنهتحدثناماأووالثافي،الأولصموئيل

وهما:،والثانيالأولصموئيللسفريوالدينيةالتاريخيةالخلفيةعلىللتعرفمصدران

مهمدورذاتالاثريةالاكتشافاتولعل.الأثريةالاكتشافاتحديثَاثمالقديمالعهد

المنظورمنالتاريخأحداثعنالحديثعندخصوصَا،التاريخيالناقدإلىبالنسبة

(1)اإ،كاأ.240
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ص!ونيلسفلجماعلطالقديمالع!دنقداتج!لتت!بيق:الثالتألبةب

القديم،الأدنىالشرقلشعوبوالدينيالتاريحيالواقععنالحديثضوءفيالتوراتي

الأولصموئيلسفريحالةوفي)9(.والكنعانيينالفلسطينيينمثللشعوبخصوصَا

الفترة.إسرائيللبنيالقديمالتاريخفيالانتقاليةالفزةتلكيتناولانأنهمانجدوالثاني

صموئيل،القاضيإلىالكاهنعاليمنكهنوتيَاتحولاًبدايتهافيشهدتالتيالانتقالية

إلىشاؤولمنثمبعد،تكتمللممملكةِفيشاؤولالملكإلىصموئيلالقاضيمنثم

)يهودا(.الجنوبيةالمملكةسقوطحتىنسلهفيالملكيالحكمورشَخأشَس!الذيداود،

علىتركزأنهاإلى،صموئيلعنالحديثتتناولالتيالتاريخيةالفترةأهميةوترجع

والملكمِة.القضاءمهمةبينيربطكجسرصموئيلشخصيةلعبتهالذيالتاريخيالدور

منالانتقالمرحلةأهمها،انتقاليةمرحلةمنأكثرأمامنايعرضانالسفرينأنَأي

الأولصموئيلفيداود)تحتالمكتملةالملكيةإلى(شاؤول)تحتالمنقوصةالملكية

3(.-اا6

الياريخيالواقععنللحديثبالتعرضوالثانيالأولصموئيلسفرابدألقد

العهدتابوتالفلسطينيونأخذوكيفالفلسطينيينمواجهةفيإسرائيللبني

أيةلإعطاءالسفرانيتعرضأندونولكنا-12(ا-4:5:الأول)صموئيل

منالرغمعلىعنهمالحديثأو،الفلسطينيينلهؤلاءالتاريخيةالخلفيةعنتفاصيل

نأحاولناهـاذا.السفرينمادةطوالإسرائيلبنيقادةمعبعدفيماصراعهمديمومة

إلىنعودأنبدلاالتوراةأسفارخارجالعامالتاريخيالسياوَفيالخلفيةهذهنستكشف

B.).مازاربحسبالميلاد،قبل501-.5512بينماالفترة Mazar),تشكلالتي

وبنيالفلسطينيينمثللشعوبوالتاريخيالحضاريللتشكلالتاريخيةالانطلاقة

حواليفلسطينجنوبفيالفلسطينيوناستقرلقد.وأدومومواَبوعمونإسرائيل

استطاعوقد()2(.الدويلات)عصرأوالمدنبدولعُرفماوأسسواق.م5512

(1,David Toshio Tsumura, Op. Cit.,)33p
.5 Tsumura, Op. Cit.,33p+33،أvid2)ك )D
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والثافي(الزولص!ونيلسفرجماعدت!بيقي!)د"س!القريمالع!دنقد

الاقتصادندالرخاءقمةإلىالوصول.مقعشرالحادندالقرننهابةفيالفلسطينيون

تنفذالخارجيةالتأثيراتفيهبدأتالذندالوقتنفسفي،والسياسيةالعسكريةوالقوة

البدايةفيالفلسطينيونإستطاعلاقد)1(.والفينيقيةالمصريةالتأثيراتخصوصَا،إليهم

وعقرون،جتوبعدها،وعسقلانوأشدودغزة:ساحليةدويلاتثلاثتأسيس

سفرتعرضوقد)2(.الفلسطينيالإقليمفيكونفدراليَااتحادَابعضهامعشكلت

الفلسطينية:الدويلاتهذهعنللحديثالأولصموئيل

؟ك!؟؟6!أأث!6؟+13؟؟اأ؟؟ف!لأ؟6!111:هالأول)صموئيلأشدودإفماالإشارة-

مِنْبِهِوَآلواالربتَابُوتَالْفِلِسْطِينتونَفَأَخَذَأ؟7:6؟فبلأ6إ؟بإيتغ؟برأ!إ؟؟17

أَشْدُودَ"(.إِلَىائعُونَةِحَجَرِ

6؟؟إبر؟؟!إ6؟؟13إ"نجبأ؟81117:هالأول)صموئيلجتإلىالإشارة-

فى،5ْلا+ألا؟66إللإأ6ليهأ6؟)؟!أأ6أفي6إيأبهبهأ!167أ"لأغ؟؟6؟ة؟؟فيهأ؟56

جَمِيعَوَجَمَعُواافَأَرْسَئو"ليهأ؟؟؟:ث!)؟6أأ؟6؟+أفى70إإلبلأ؟؟؟؟أ؟!أأبم!6

لِيُنْقَلْفَقَالُوا:إِسْرَائِيلَ؟إِلَهِبِتَابُوتِنَصْنَعُمَاذَاوَقَالوا:إِلَيْهِمْالْفِلِسْطِينِيِّينَأَقْطَابِ

.(11إِسْرَائِيلَإِلَهِتَابُوتَفَنَقَلوا.جَتَإِلَىإِسْرَائِيلَإِلَهِتَابُوتُ

أأ6يإيرا؟؟)؟56أأ؟6ك!+أ7إإنجبهأإ5111:هلأولا)صموئيلعقرودْإلىالإسارة-

ك!+6!ا؟أفى؟؟6ء؟ث!!إ،66بايرا71اياإ161أ6يإيرا5)؟،ك!7أأ6ك!لأأ3بر؟6أ!

عَقرُونَ.إِلَىالربتَابُوتَفَأَرْسَلوا":بإ!مإ؟!؟؟؟"؟؟"إلبهـأ؟؟؟؟)؟!أأيمإ6

تَابُوتَإِلَشانَقَلُواقَدْ:الْعَقْرويخيونَصَرَخَانهُعَقْرُونَإِلَىالربتَابُوتُدَخَلَتَاوَكَانَ

11(.وَشَعْيَنَا!نَحْنلِيُمِيتُونَاإِسْرَائِيلَإِلَهِ

.(1 Ibid., )35-34p

.5،4 3p2(أ"ا(
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ص!ونيلسف!جماعلطالقديمالع!دنقداتج!اتتطبيق:الثالثالباب

671:الأول)صموئيلوعقرونوعسقلانوجتوأشدودغزةإ!إالإشارة-

7أ6إ؟نيهأ؟،616ْلأنلأه3؟نيهأ؟56؟نبأ،613؟نجيأد؟62؟6ا3يأإ؟؟117

بَوَاسِيرُهِيَوَهَد؟؟7:أأ6لإيبمايرا؟؟37؟لا؟7بميمأ؟؟نيهأيرا؟أدلإ؟6؟لإإ.6؟؟7

لِغَزَّةَوَوَاحِدٌلأَشْدُودَوَاحِدلِلزَبِّ:إِثْمٍقُرْبَانَالْفِلِسْطِينِيُّونَرَدَّهَاألَّتِيالذهَب

11(.لِعَقْرُونَوَوَاحِدٌلجِتَوَوَاحِدٌلأَشْقَلُونَوَوَاحِد

دلالةَيدلالأولصموئيلسفريفيالفلسطينيةالمدنهذهإلىالإشارةإنَّ

معالصراعمستوىعلىخصوصَا،المدنلهذهكانتالتيالأهميةتلكعلىواضحة

روايةحسب،والفلسطينيينإسرائيلبنيبينالصراعبدايةتكنولم.إسرائيلبني

تناولبلالأمر،عنالحديثفيهايتممرةأولهي،والثانيالأولصموثيلسفري

أعتىأنهمعلىالفلسطينيينوتصويرالمواجهاتهذهصورعنالحديثالقضاةسفر

16)قضاةشمشونقصةفيخصوصًا،إسرائيلبنيأعداء 1-)fالبعضيرجحالتي

بينالكبرىالمواجهةجاءتوأخيرًاالميلاد)1(.قبلعشرالثانيالقرنفزةإلىتعودأنها

هزيمةشرإسرائيلبنووافهزمالكاهنعاليعصرخلالوالفلسطينيينإسرأئيلبني

يمكنتاريخيسياقمنوراءهاوماالأحداثهذهكل(.51-ا:4الأول)صموئيل

إسرائيل.بنيفيللملكيةتاريخيةخلفيةاعتبارها

للفلسطينيينالكريتىللأصلنقديةرولة:التا!ميزانفيالفلسطينيون

ووضعهم،للفلسطينيينالقديمالعهدرسمهالذيالدوروضوحمنالرغمعلى

أنَّخصوصًا،غامضايزاللاتاريخهصأنًإلآَ،إسرائيلبنيمعالعداءجبهةفي

حيثفمن.عنهمالقديمالعهدأوردهماخارجتاريخهمعنيبحثونلاالباحثين

منإلقريبيناالبحرااشعوب1منالأصلفيكونهمعنالكثيرونيتحدثأصولهم

فيوردتالتيالإشاراتلتلكسوىل!ثيءلا،واليونانالصغرىاَسيافيأليونانيين

.(1 David Toshio Tsumura, Op. Cit.,)36p
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صموئيلفيوردفقد)1(.كريتأوكرتعنتتحدثصموئيلسفريأجزاءبعض

3؟فىإفىإإييما)؟،+6661ي!نجبلأإيأأير؟؟366إإنجيهأ؟وأ3اك!و؟5:341113الأول

وَعَلَىلِيَهُوذَامَاالْكَرِيييِّيزأوَعَلَىجَنُوبِيَعَلَىغَزَوْنَاقَدْفَإِنَّنَا؟لإفلأ:ليهأ؟؟رأ؟برا؟،!؟+

إلىالبعضيردهاالكريتينإلىهناوالإشارةبِالنَارِ".صِقْلَجوَأَحْرَقْنَاكَالِبَجَنُوبِيِّ

البحرفيكريتجزيرةمنالبدايةفيجاؤواإنهموالقولالفلسطينمِن،عنالحديث

تأييدإلىالدراساتبعضتميلأي.فلسطينساحلعلىللعيشانتقلواثم،المتوسط

عنغريبةأصول!من،القديمالعهدفيذكرهموردكماالفلسطينيينكونفكرة

كريتأنَعنالحديثةالاَثاركشفتلمَد.عربيةغيرأصولمنوينحدرون،فلسطين

رافدوهو"كرث"أو"كريتوادي11سوىليستالقديمالعهدياوردتالتي

وادي11في"الكراث11تسمىواحةهناكحيثألمعرجالمرتفعاتفي""تيّهلوادي

العبريةالتسميةمنالقريبةاالفلسة11تسمىقريةأيضَاتوجدحيث"بيشه

للفلسطينيين،العربيالأصلعلىيدلفإنماشيءعلدذَإنوهذاا)2(."د؟!+6!ا

للفلسطينيينكانبلالبحر.سعوبمنكونهمعنالقديمالعهدفيوردماوتفنيد

ملوكزمنحتىوذلكالحجاز،وجنوبعسيرمنالبحريالجانبقيالرئيسيةمدنهم

فيالمستقلوجودهمعلىأوعليهموقضو!حاربوهمالذين،الأوائلإسرائيلبني

عنالمعلوماتمنالكثيرتوفرالتيالتاريخيةالأدلةمنالكثيرنجدإننا.المناطقتلك

عنهاتحدثناالتيالخمسةالفلسطينيينمدنونشوء،الفلسطينيالاستيطانبدايات

وعقرون.وعسقلانوغزةوجتأشدود:وهيسلفَا

؟العربجزيرةمنالتوراةجاءتهل،القديمالاْدنىوالرقالتوراقيالحدث:السواحفراس11(

علاءدارسوريا،،دمشق،الرابعةالطجة،والآثاريةالتاريخيةالحقائقبزانفيالصييكمالنظرية

.v"57:5663أث!لأيم)ول66!لأفى؟871ص،م0002/م9991،ينلدا

.187ص،سابقمرجع،السواحفراس2()
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ص!وليلسف!طعلطالقديمالع!دنقداتج!اتتطبيق:الثالثالباب

وردفلسطينساحلعلىتقعقديمةمدينةالمثالسبيلعلىعسقلانفمدينة

قبلأي.م،ق0912عاممنذمصرحكمالذيالثانيرمسيسسجلاتفيذكرها

سجلاتفيذكرهاوردكما،فلسطينفيالفلسطينييناستقرارمنبهابأسلافترة

كشفتوقدالميلاد.قبلالثامنالقرنفيالثالثبلاصرتجلاتالاَشوريالملك

قدالأخيرالبرونزيالعصرإلىالعائدةالأثريةالطعقة11أنَعنالحديثةالأثريةالتنقيبات

تلتهاالتيالاثاريةالطبقةوفي،كنعانيةنموذجيةمدينةتحتهاوتحجبتمافادُمرت

قدمذلكمنيتبينا)1(.اكنعانأرضعنالغريبةالفلسطينيةالخزفياتتظهرمباشرة

إسرائيل.بنيقدومقبلحتىكنعانأرضفيوأصالتهاالمدينةهذه

البيئةفيالفلسطينيةالشخصيةذوبانعلىواضحدليلٌفهيأشدودمدينةأقَا

نجدالدينيالمستوىفعلىواحدًا.جسدَامنهمايجعلبشكلٍ،الكنعانيةالحضارية

مثلالتوراةفيصدىَلهانجدالتيالكنعانيةالمحليةالاَلهةإلىيتحولونالفلسطينيين

)2(.أوجاريتنصوصفيعليهالتعرفتمًالذيالقديمالإلهوهو،داجونالإله

والفلسطينيونشاف!ل

الأولصموئيلسفريرواياتحسبإلسرائيل،لبنيالفلسطينييناضطهادبعد

أمضالذي،شاؤولملوكهمأولقيادةتحتقواهمتوحيدإل!رائيلبنوقرر،والثاني

يمكنالا1رواياتعبرالمواجهاتهذهعناليعبرِتمَّ،الفلسطينيينمحاربةفيحياته

بينالمواجهاتلقصةالملحميةالحبكةهذهوتبلغا)3(.االملاحمزمرةفيإلأَتصنيفها

عنهاعبركماالعلاثةوأبنأئهشاؤولموتمشهدفيذروتهاوالفلسطينيينشاؤول

بملحمةأشبهأنهالسواحدْراسيرىالذيالمشهدوهو(-3213:االأول)صموئيل

.091-918ص،نفسهالمرجع(1)

.091ص،نفسه(2)

.5758-االا!م:أ*663!؟ءلاول566ك!د)3(
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والثافي(الأولص!وليلسفرجم!علطتطبيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

وأولادهشاؤولجعةبإحراقيتعلقفيمااخصوصًا1المعروفتينهوميروسملحمتيمن

بالقوةالفلسطينيونيكنولما)!(.االتوراةتعاليمفيمعروفةغبرعادةوهي.دفنهمقبل

عظتحدثماالعسكريةقوتهمعلىيدللومما،والبأسبالقوةيتسمونكانوابل،الهينة

إلوهيم)جفعاتإستراتيجيةونقاطحامياتإقامتهمعنالأولصموئيلسفر

حورونبيتوطريقعفرةطريق:الرئيسيةالطرقعلىه/ا:.الأولصموئيل

.(13:17/41:51التُخموطريق

منواسعةمناطقعلىالسيطرةاستطاعواالفلسطينيينأنَيبدوالشكلبهذا

كما)العبرانيينالمالخاضعينالسكانمنكبيرةقطاعاتتجنيداستطاعواكما،الأرض

.41:12الأولصموئيلفيورد

6ثتتجغ؟إلإ؟ثلا،61؟نجيهأأثفبهأ؟فلأبر؟؟ءأ،ث؟؟؟فبلأ+6أ6إ6بإ؟؟56إ11

الذِينَوَالْعِبْرَانِيُّونَإ؟أ:أ6إيخلألاأ)لإة6؟نجيهألبلأ؟لإأ6لأةأ+؟؟إ7؟!مإلإ!؟؟36

حَوَالَيْهِمْأمِنْاثحَلَّةِإِلَىمَعَهُمْصَعِدُواقَبْلَ!،الَّذِينَوَمَاأَمْسِمُنْذُالْفِلِسْطِينِيينَمَعَكَانُوا

صموئيلسفرولكنوَيُونَاثَانَ"(.شَاؤوُلَمَعَالَّذِينَإِسْرَائِيلَمَعَأَيْضَاهُمْصَارُوا

)صموئيلجيفعفيقلعتهمفيالفلسطينيينبغزوشاؤولقيامعنيتحدثالأول

f-الأول ):r r.

؟يرالأ71إفلألا؟؟فيهأ؟"هأفيهأ!لأ61لأ؟إفى6؟نجيهأ؟؟فيأ؟،5دإ؟6؟3أأوفى111،66

؟بر067ول؟*ألأ؟فلأ؟6؟ليهأ136!.5،؟7لإ؟1؟لأفيهأ066ول؟لأ2؟ك!6؟3؟36أفلأثت

6؟؟؟5لأ717ابألأ561؟6؟نيهأ؟ثأ؟؟،ليهأفهـأ؟؟لأث،!5؟6؟فيهأ363إ؟+في)ألأن!أ

فَسَمِعَجيفع.فِيائَذِيالْفِلِسْطِينِئينَنَصَبَيُونَاثَانُوَضَرَبَ؟لإ؟لا):11يخلألأ

الْعِبْرَانِيُّونَ.ليَسْمَعِقَائِلاَ:الأَرْضِجَمِيعِفِيبِالْبُوقِشَاؤوُلُوَضَرَبَالْفِلِسْطِينِتونَ.

أَنْتَنَقَدْوَأَيْضَاالْفِلِسْطِينِتينَنَصَبَشَاؤوُلُضَرَبَقَدْقَوْلاَ:إِدْرَائِيلَجَمِيعُفَسَمِعَ

.2،02-30ص،سابقمرجع،السواحفراس(1)
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ص!وفيلسغر؟عدالقد*الع!دفقداقج!اتات!بيق:لثالل!الباب

وأنهىالجلْجَالِ"(إِلَىشَاؤوُلَوَرَاءَالشَعْبُفَاجْتَمَعَالْفِلِسْطِينثِينَلَدَىإِدصْرَأئِيلُ

بنيامين.إقليمعلىالفلسطينيةالسيطرة

إسرائيلبنيأخضعواقدالفلسطينيينأنَيبدوالاقتصاديالمستوىوعلى

:13الأولصموئيلسفرفيوردماخلالمناستنباطهيمكنالذيالأمراقتصاديَا

يإللأأ136؟؟فبهأ؟60لإ؟616بر6؟؟لبلأ6في؟3؟3.1!!لإلأل!افلأ67إ11

بم!7؟،نلأأنلأبيخلأ؟656؟بنيهأثا6؟بلأ36)61؟6016!؟إأك!؟؟3؟لبما؟؟56

أَرْض!كُلِّ!صَالِعيُوجَدْوَلَمْ؟فلأ+أ:!علإإ؟+يرا؟؟!مأإبم!+؟!أإ؟+ييم؟؟فبلأ+أ

كُلّيَنْزِلُكَانَبَلْرُمْحَا.أَوْسَيْفَاالْعِبْرَانِثونَيَعْمَلَلِئَلاقَالُوا:الْفِلِسْطينِيًينَلأَنَإِسْرَائِيلَ

يلقيكماوَمعْوَلَة".وَفَأْسَهُوَجمنْجَلَهُسِكَتَهُوَاحِدِكُللِيُحَذَدَالْفِلِسْطِينِيينَإِلَىإِسْرَائِيلَ

عنالحديثخلالمنللفلسطينيينالعسكريةالتنظيماتقوةعلىالضوءالنص

الأولصموئيلسفريستمرالشكلوبهذا(.17الأول)صموئيلوأسلحتهجوليات

حدثحتىوالفلسطينمِننشاؤولبقيادةإسرائيلبنيبينالمواجهاتعرضفي

إسرائيلبنيجيعنرتدميرإلىأدَّىالذيبإسرائيل،بنيعلىالكبيرالفلسطينيالهجوم

3(.ا-28الأوك)صموئيلجلبواعجبلعلىشاؤولالملكوقتل

لفلسطينيونواداود

2-ا:27الأولصموئيلسفرفيالواردةالإشارةإنَالقوليمكن

بر،أفىلأب،؟،1نلأك!أ)66ثبك!67أه6ك!ه؟76يإبنبفىأك!67إ67*!م111،

؟ألافىا3؟6ألا6إنجبهأيرا؟دأ؟لاف!أ6؟؟إفلألاإرأ5؟فيأ؟،؟؟3؟؟؟!؟لأ؟؟لأ؟؟

؟؟أ!مل!6نبهـأ؟فلأ"؟+أ؟*فلأنجبهأ!لاأ366يأ661!7!761ا.أ!66؟6إ؟؟؟يأ؟6؟يلأ"

شَيْءَفَلاَشَاؤوُلَبِيَدِيَوْمَاسَأَهْلِكُإِنَي:قَلْبِهِفِيدَاوُدُوَقَالَلإ+:!بم؟66أ!ملا؟أفلأ6؟بر

فِيبَعْدُعَلييُفَتَترُفَلاَمِنِّيشَاؤوُلُفَيَيْأَسُالْفِلِسْطِينِيينَأَرْضِإِلَىأُفْلِتَأَنْمِنْلِيخَيْرٌ
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والثافي(الذولص!ونيلسفاجماعلطت!بيقيهاس!)داالقديمالعصدنقد

!عَهُاتَذِينَالزَجُلِمِئَةِوَالسشهُوَوَعَبَرَدَاوُدُفَقَامَ.يَدمِنْفَأَنْجُوإِسْرَائِيلتُخُومِجَمِيعِ

منوشاؤولداودبينالعلاقةفيمهمًاتحولاًتمثل11جَتًمَلِكِمَعُوكَبْنِأَخِيشَإِلَى

القديمةالفكرةعلىالضوءتلقيأنهاكما.أخربدجهةصتوالفلسطينييزاودودجهة،

ولكن)1(.إسرائيلبنيفيشاؤولضدداودومساندةدع!طريقعنتسد"11!رق

إلىمستخدمًاويهزمهمالفلسطينيينعلىدأودلينقلبالوضعهذايتغيرماسرعان

.18:أهاسثانيصموئيلتعبيرحسبعلىأجانبجنودإسرائيلبنيجانب

نجبهأنلأo؟لا؟36)إ؟؟جما؟76إير؟ير؟؟!3؟إأ66لا؟؟؟،5.لأي!1673إيرأ11

كَانواعَبيدوَجَمِيعُ؟تجغ؟؟:6؟إلإ؟؟؟"!لأ؟6+؟؟إأأ؟لاأ6ث!نجيأفلأ؟6!بملاأ+

وَرَاءَهُأتوأرَجُلِمِئَةِلِستالجتيينَوَجَمِيعُوَال!عَاةِدِينَالجلاًجَمِيعِمَعَيَدَيْهِبَيْنَيَعْبُرُونَ

11.إلمُلِكِيَدَبدِبَيْنَيَعْبُرُونَوَكَانُواجَتَّمِنْ

)عليهلداودوالثاتيالأولصموئيلسفرارسمهاالتيالخارقةالصورةإنَ

الخاصةالملاحممنكثيرفيالبطلشخصيةولازمتتكررتصورةهي(السلام

فيالمعروفةالملحميةالعناصرفمن.القديمالأدنىالشرقفيخصوضا،بالشعوب

إخوتهبينالأصغرداودكونداود)2(قصةفيصدبدلهاونجدالقديمالأدنىالشرق

؟؟613.؟"!؟لا6أفبلأ؟.فيهأأ؟برالأألا76إ؟إ171411:الأول)صموئيلالثمالْية

فقدذلكومع11(شَاؤوُلَوَرَاءَذَهَبُواالْكِبَارُوَالثَّلاَثَةُالضَغِيرُهُوَوَدَاوُدُيخلأ"أ؟:؟؟؟"

هذهمقارنةيمكنالخصوصهذاوفي.شاؤولمحلليحلالإلهيالاختيارعليهوقع

علىِحصلوقد،إخوتهثامنكرتكانحيث،الأوجاريتيةكرتملحمةمعالقصة

أنَكما.الفلسطينيينمنالعديددماءمنلعروسهمهرَاداوددفعبينما،بالحربعروسه

يخطئفداودخطاياهما،بسببالسماءمنلغضبيتعرضان،وكرتداود،الملكنِكلا

.(1 David Toshio Tsumura, Op. Cit.,)37p

.02-ه402ص،سابقمرجعالوا!،فراس)2(
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ص!ليلسفرطعلطالقديمالع!دنقداتجاهلتتطببق:لثالل!الباب

النذورتقديمبنسيانهيخطئوكرت،لقتلهدبرأنبعدالحثيأوريازوجةمنبزواجه

سبعونإسرائيلبنيمنويهلكبل،للمصائبالاثنينمملكتاتتعرضوهناللآطة،

ألفَا)1(.

علىيتعرفأنالتاريخيالناقدإلىبالنسبةالمهممنفإنهالدينيالمستوىوعل

التأثيريبدوحيث،والثانيالأولصموئيلسفربدلنقدسبيلهفيالكنعانيةالديانة

طريقعنسوأء،التاريخيةالفترةهذهخلالإسرائيلبنيعلىالكنعانيةللديانةالقوي

الحضارةمظلةتحتدخلواالذينالفلسطينيينطريقعنأوالكنعانيةالقبائل

خصبةَمافىةًتوفرالتيوالأكديةالأوجاريتيةالمصادرمنالعديدوهناك.الكنعانية

صموئيلسفراعنهايتحدثالتيالتاريخيةالفترةظلفيكنعانفيالديشيةالحياةلفهم

)2(.والثانيلأولا

الأوجاريتيةالفكرةتلكإسرائيلبنيعلىالكنعانيةللديانةالقويةالتأثيراتمن

أرواحتمثلوهي1135"+ولبيُعرفماأوالأجداد"أرواحاصعود1عنتتحدثالتي

يمكنوالتيحديثَا،المتوفينالملوكأرواحتمثلوهي"ولطاول"أوالأجدادالملوك

لها:انعكاسَا28:13لأولاصموئيلفيالواردةالإشارةاعتبار

أ؟فلألأك!؟66؟فلأ6"!بم.أ+6؟36؟66لإ؟6؟؟6؟)6!بم؟76ثاك!؟6111.6

فَقَالَتِ؟رَأَيْتِفَ!اذَاتَخَافِيلاَ:المُلِكُ!افَقَالَ؟ك!؟3:!مأ؟56لأْ؟؟"؟6؟56جمم؟ْ

فيالواردةالإشارةأنَّكماا)3(.الأَرْضِامِنَيَصْعَدُونَاَلِهَةرَأَيْتُلِشَاؤوُلَ:اثرْأَةُ

:داجونبيتحول2:هالأولصموئيل

نفسها.الصفحة،نفسهالمرجع(1)

.143-ا1114وللأ،661لأمملأو6فىأ6الم7؟ث!(2)

(3 Bernard .J Bamberger, The Story of Judaism, the Union of AmericanHebrew)

1.15+3 ergatigns, New York, ,5791 pح
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والثافي(الأدلص!ونيلسف!جماعلطت!بيقي!)د"س!القديمالع!دنقد

أ1.ث!6،أأ،لمجاأ7،أذ6بتأ!.لأ61؟"ا؟6!.7؟أأأ؟6لملإذبنبلأ؟،1735برا6111

بِقرْبِوَأَقَاموهُدَاجُونَبَيْتِإِلَىوَأَدْخَلُوهُادلةَتَابُوتَالْفِلِسْطِينِتونَوَأَخَذَأ:؟،أ؟لمحإ)

كما،الكنعانيةالاَلهةمجمعترتيبفيالثَالثداجانالإلهمنللغايةتقزبدَاجُونَ"

أنَّويبدو.وحدهلهكاملمعبدتخصيصعنالأوجارلتيةالنصوصتتحدث

معبدهفييضعونجعلهمالذيالأمر،القوميإلههمالإلههذااعتبرواالفلسطينيين

صموئيلفيالواردةالإشاراتأنَّكما(.?)إسرائيلبنيمنسلبوهأنبعدالربتابوت

تأثز!تعكسربماوعشتاروتبعلمثلالكنعانيةللاَلهة7/412:15:الأول

7:الأول)صموئيلما:)2(فزةفيالاَلهةهذهوتبنيالكنعانيالدينيبالمحيطإسرائيليَا

ه!ل!!ل!؟بفى،3؟5؟06ولثالأ،؟7،ليهأ!؟،)برثابل!7بمأءن!لأ6!يملأ.6!3-411

ثا؟؟يرهوأ6لإ6إأ!يإنيأ!76إ؟بنأيريره63؟إ؟؟.؟6+بمأ6؟،6166إب!؟ن!أ؟56

!؟؟7؟مميهأ66؟إ6؟،16!؟56؟بنيهأ66!مه؟يرب!لمجإ)6إأ؟63إلبما؟؟716أ،7؟بيم

بَيْتِلِكُلصَمُوئيلُرَقَالَأ:؟؟66إ6إ؟7بإ؟6116؟بهإفيأ؟6.+إ؟+؟برلإ؟56

وَالْعَشْتَارُوثَالْغَرِيبَةَالاَلِهَةَفَانْزِعُواالزَثإِلَىرَاجِعِينَقُلُوبِكُمْبِكُلكُنْتُمْإِنْ:إِسْرَائِيلَ

فَنزعَ.الْفِلِسْطِينِتينَيَدِمِنْفَيُنْقِذَكُمْوَحْدَهُوَاعْبُدُوهُلِلرَّبِّقُلُوبَكُمْوَأَعِذُواوَسْطِكُمْمِنْ

بعلبينالجمعفكرةأنَكماا.اوَحْدَهُالرَّتوَعَبَدُواوَالْعَشْتَارُوثَالْبَعْلِيمَإِسْرَائِيلَبَنو

الأوجاريتيةالميثولوجيافيوردتكماالمقدسةالاَلهةزوجيفكرةتعكسوعشتاروت

ا)3(.اوعناتبعلوعشيرا/إيل11

صموئيلسفري!اإسرائيليتأثرعلىالضوءتلقيمهمةأخرىفكرةٌوهناك

الاحتفالخلالللملككهنوتيدورفيتتمثكقديمةأوجاريتيةبفكرةوالثانيالأول

ه:52الأولصموئيلفيالواردةلإشارةفاالجديخد.القمريلالشهر

.vidToshio Tsumura, Op. Cit.,41p(1)لمةD

(2.Bernard .J Bamberger, Op. Cit..)12-11p
.vid Toshio Tsumura, Op. Cit., 42p(3)لمةD
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ص!وليلسفر؟علطالقديمالع!دنقداتجاهلتتطبيق:الثالثالب!

؟!بم؟6لإة؟نجبهأد3إفلأ6بر3ْإلإ؟؟6؟فلأ6ْ3؟وإ؟اأ6إ؟؟7؟إ6"تجغ6إ11

هُوَ:لِيُونَاثَاددَاودُفَقَال6َ+:؟فبلأ؟فبهأ؟يإ؟فى6يأ؟بلأ؟306؟؟؟،إ6إ+إإنبهأيخأ؟3؟في

مَسَاءِإِلَىالحْقْلِفِيفَأَخْتَبِئَأَرْسِلْنِيوَلَكِنْلِلأَكْلِالملِكِمَعَأَجْلِسُحِينَمَاغَدَاالشَّهْرُذَا

النصوصوحسبكهنوتيَا.دورَاشاؤولتحملعلىكبيرحدِإلىتؤكد11الثالِثِالْيَوْمِ

كانتالتيالملكيةالطقوسخلالمقدسَادورَايلعبالملككانالقديمةالأوجاريتية

فكان،الجديدةالقمريةبالشهورالاحتفالأوالقمراكتمالمثلبلاطهفيسهريَاتحدث

،والصلواتالأدعيةبعضوتأديةوعناتوبعلعشتاروتإلىالقرابينيقدمالملك

)1(.البركةوشعبههوويتلقىأسلافهتجاهواجبهيؤديالملككانالشبهلوبهذا

والفانيالأولصموئيلسفريمابتارلخيةالمتعلقةالقالىلغيةالمشكلاق

سفريفيالواردةالتاريخيةالمادةتأكيدواجهتالتيالمشكلاتأهممنتعد

ياوردماسوىقريبوقتحتىالمادةهذهيؤكدمايوجدلاأنهالأولصموئيل

مثللشخصياتتاريخيوجودأيقاطعبشكلِالبعضأنكرحيث،القدبمالعهدثنايا

أحداثبعضتاريخيهبدأتالأثريةالاكتشافاتظهورمعولكنودواد)2(.شاؤول

عنتتحدثالتيالاكتشافاتتلكخصوصًاتتأكد،والثانيالأولصموئيلسفري

أواخرإلىيعودآرامينقنرذلكعلىالأمثلةأبرزومنلدواد.حاكمةسلالةرجود

منالكثيرعادةعلىوذلك4،لاه"دثا411عبارةعلىيحتويالميلادقبلالتاسعالقرن

ميشعنقثرمن3االسطرأنَّكمامؤسسيها.باسمتسمىكانتالتيالحاكمةالأسر

تعنيإنهاالقوليمكنإشارةعلىيحتويالميلادقبلالتاسعالقرنإلىتاريخهيعودالذي

4*()3([الا(-"b41)داود"ابيت1

.o Tsumura, Op. Cit., 46-45p1)أ David Tosh)

(2.Ibid.,)26-25p

(Ibid,.3)؟20.ا
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الثافي(9الذولص!وليلسفرجما!لىتطببقي!اس!)داالقديمالعصدنقد

والثانيالأولصموئيلسفرقيبتاريخيةالمتعلقةالتاريخيةالمعسكلاتمنجزءَاإنَ

الأمردينيًا،طابعًايحملانالمقدسالكتابأسفارباقيمثلمثلهماالسفرينأنَّإلىتعود

تاريخية.مادةأنهاعلىفيهماالوإردةالمادةإلىينظرونلاالعلماءمنالكثيريجعلالذي

الأدنىالشرقبيئةمحيطفيالتاريخكتابةلطبيعةالعامالسياقإلىنظرناإذاولكن

تسجيلكانتالفترةهذهفيالسائدةالسمةأنَّلنالتبينالفترةهذهخلالالقديم

إنَالقولفيذلكعلىالاعتمادويمكنالاَلهة.بمجتمعوربطهاالتاريخأحداث

علىاعتمدوا،وآشوربابلمؤرخيمثلمثلهمكانوا،إسرائيلبنيمجتمعفيالمؤرخين

والثاني،الأولصموئيلسفريمادةكتابةفيملوكهمسجلاتأوالقديمةمصادرهم

)ا".المحدثينالعلماءنظروجهةمنودينيتاريخيهومابينيفصلوأأندودط

بالدراسة:الجديرةالاحتمالاتببعضالخروجيمكنسبقماضوءفي

صموئيل:صموئيل)قصةمثلوالثانيالأولصموئيلسفريمنأجزاءَإنَّ-

صموئيلداود:الملاطقصة3/ا-61الأولصموئيل:شاؤولقصة-7/االأول

إضافةمعذاتها،الملكيةفنرةإلىيعودربهـاتاريخيأصللهبعضها2(-.االثاني

الذاكرةعلىاعتمادًارب!ا،السبيبعدمافترةفيالمؤرخجانبمنالتعديلاتبعضط

الفزة.تلكإلىتعودتاريخيةسجلاتعلىاعتمادَاأو

الحديثتتناولالتيوالثانيالأولصموئيلسفريفيالتاريخيةالمادةاعتباريمكن-

داود،عصرمنالمبكرةالفترةفيكتابتهاتمَتقدوداودساؤولبينالعلاقةتوترعن

الإدانةتعبيراتمستخدمًاملكهدعائمتثبيتإلىحاجةفييزاللاداودكانعندما

وأسرته.لشاؤولالإلهية

انظر:،القديمةكنعانفيالتاريخكتابةإسكاليةحولالتفاصبلمنلمزيد1()

.DavidToshio Tsumur6, Op. Cit., 92-27p
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ص!وليلدسف!!عدالقديمالع!دنقداتجاهقات!بيق:لثالل!الباب

أواخرمصدرها52-االثانيصمولْيلفيوردتكماداودالملكقصةاعتباريمكن-

.سليمانحكمأوائلفيأوداودحكم

تحريربعملياتوقامواعامَاإطارَاوفرواالخصوصهذافيالمحررينبأنَاحتمالثمة-

الصورةهذهفيالنصخرجحتىوالفةراتالنصوصلبعضودمجللنصوص

المتواصلة.المستمرة

يح!يريى!م
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الغالتة

اليهوديةبالدوائربدءًا،القديمالعهدنقداتجاهاتعلىالدراسةركزت

العصرفيالقديمالعهدنقدإلمماووصولاَالإسلاميةبالجهودومرورًا،والكنسية

التالية:النتائجإلمماالدراسةتوصلتوقد.الحديث

اليهوديةال!وانرههالقديمالعهدنقدمجالفيأولآ:

موتتسجلالتيبالفقراتيتعلقفيماخصوصًأ،التوراةسطوربينتناقضثمة-ا

يشوعقيامعنيتحدثوناليهودعلماءجعلالذيالأمر،السلامعليهموسى

بعضبإضافةمتأخرةفترةفيالأنبياءبعضقيامأو،التثنيةسفركتابةبإكمال

التوضيحية.العبارات

السادسالقرنفيبدأتالتوراةمادةوتدوينتحريرلعمليةالفعليةالبدايةكانت2-

صورتهاإلمأوصلتحتىالميلادبعدالخامسالقرنحتىواستمرتالميلادقبل

فيالقديمالعهدمادةمنهاتعانيالتيالتناقضحالةيفسرقدالذيالأمر.الحالية

تتناقلهاشفهيةرواياتسوىتكنلمعزرازمنحتىكونهاإلممانظرًامعظمها،

تدوين.دونالأجيال

للعهدأليهوديالتفسيراحركة1عليهنطلقأنيمكنمابدايةومدرستهعزرايُعد3-

وذلكاليهوديةالمقدسةبالنصوصالاهتماممحاولاتأولىبدأتحيث"القديم

الأدنىالشرقبيئةفيالأدباءأوالكتبةلدورالعامالسياقمنواضحبتأثير

القديم.
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!الثافي(9لىالأص!وليلسف!جماعلىت!بيقي!اس!)داالقديمالعصدنقد

الخلافبدايةهوميلادية09عامالفريسيينطائفةعقدتهالذيجامنيامجمعيُعد-4

القديم.العهدنصوحمهحولوالمسيحييناليهودبين

العملفيالميلاديينعشروالحاديالسابعالقرنينبينالفترةفيالماسورييندوربدأ-5

بينفواصلوضعخلالمنللقراءةصالحاوجعله،القديمالعهدنصضبطعلى

كما،القراءةعمليةتسهلالتيوالنقاطالصوتيةللحركاتومنظومة،الكلمات

فيليتدخلو!الدورهذاتجاوزواأنهمإلأَومقاصع.فقراتفيالنصوصنظموا

صعوباتلوجودأخرىوأحيانَاأحيانَا،التاريخيةالضرورةحسبالنصصياغة

الذيالأمرالتغيير،أوبالتعديلالنصوصبعضفيتدخلوا،النصوصمتن!ا

يبدوالذيالأمر،النصوصتأليفمستوىإلىالأحيانبعضفييصلواجعلهم

.والمضمونالشكلمستوىعلىالنصوصفينجدهاالتيالمشكلاتفيجليَا

جاءتمامعتتعارَالتيوالاَراءالنقديةالملاحظاتبعضالتلمودلناحفظ6-

الأسفارمؤلفيوتحديدالأسفار،بينالموجودةالتناقضاتإبرازمثلالماسورا،به

التلموديونيحاوللمالنقديةالملاحظاتهذهولكن،التأليفومكانوزمان

عندوقفتبل،نتائجإلىللوصولالمتكاملالنقدمرحلةإلىلتصلتطويرها

.المجازيأوالرمزيبالتفسيرعُرفمابواسطةوالتسويغالتبريرأعتاب

نقدمجالفياليهودإلىبالنسبةالتاريخيةالفتراتأخصبمنالأندلسفترةتُعد7-

بنيهوذابهقامالذيوالدورالقديمللعهداللغويالنقد:حيثمن،القديمالعهد

.بوضوحذلكيعكسجناحبنيوناوالربيقورلثن

الإسلامية،بالبيئةللتأثرواضحًاانعكاسًاالقديمللعهداليهوديالدينيالنقديُعد8-

العهدكتاباتكلإنَقالالذي،الفيوميسعدياالروالاتجاههذاروادومن

التنأقضاتمنبالكثيراصطدمتالتيالحقيقةوهي،الوحيمصدرهاالقديم

التاريخيالنقدظهركما.القديمالعهدنصوصبينلاختلافادرجةإلىتصلالتي
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الخاتون

الأسفار،تتناولهاالتيالتاريخيةالخلفيةفييبحثالذيالقديمالعهدلأسفار

متىوتحديد،أخرىأسفارفيذكرهاوردمعلوماتعلبناءفيهاالرأيهـابداء

فيالواردةالتاريخيةالمادةتحلحِلطريىَعنالتوراةأسفاربعضتأليفتمَّوأين

لأسفار.ا

المسيحيةالدوائرفيالقديمال!هدنقدمجالفي:ثانيا

المسيحلسانعلىالقديمالعهدنقدشهدالذيالأولالوعاءالأناجيلنتs-ا

أناجيلفيعنهالتعبيرتتَمكماالقديمبالعهدالمطلقالتمسكسياقيز:في،نفسه

تفسيرفيالمطلقةوالحرية36(،:21مرقس/751،،4:4متىب/U:42الوقا

:همتى2-12/:اه)مرقسأناجيلفيعنهالتعبيرتتَمكماوتقييمهالقديمالعهد

.ri-)1:1v'يوحنا21-48/

الكنيسة،أسوأرداخلالقديمالعهدنقدفينوعيةِنقلةَالميلاديالثانيالقرنيمثل2-

الفعليالوريثالإسكدريةمدرسة:المدارسبعصرعُرفماظهوربعدخصوصًا

التفسيرهناظهر.الغربيةوالمدرسةأنطاكيةومدرسةاليونانيينوالفكرللثقافة

الذي،السكندريفيلونهجعلىمعتمدَاالقديمالعهدنصوصتناولعندالمجازي

رمزية.بطريقةكتبتلأنهاخاصَا؟معنىمقدسةكلمةكلفيوجد

المقدسةالنصوصتصحيحمحاولاتأولىالميلاديانوالرابعالثالثالقرنشهد3-

مدرسةأحضانفيالعبريالنصعلىاعتمادًاالسبعينيةالترجمةنصتصحيحمع

التي،الغربيةالمدرسةوتمثل.القديمللعهدالحرفيالتفسيرتبنتالتي،أنطاكية

الترجماتتصحيحتتَمحيثالفترةهذهذروة،الغربيينالكنيسةاَباءيمثلها

(.ميلادية524)347-جيروميدعلىاللاتينية

القرنمنالثانيالنصفبدايةفيالقديمبالعهدالخاصةالدراساتانتقلت4-

العلمية.والمدارسالجامعاتإلىالكنسيةوالمحافلالكنائسمنعشرالثالث
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والثافي(ل9!ةص!وليلسفرجماعدت!بيقي!)داال!م!القديمالعصدنقد

واللات!ينيةاليونانيةخصوصًا،القديمةا!*دابإدراسةعلىالانفتاحبدأحيث

أثرلهكانالذيالتاريخيبالنقدالاهتمامبدأهناومن.القديمةاللغاتصماحياء

بعد.فيماالدينيةالدراساتفيكبير

باكورة"والسياسةاللاهوتفيرسالة11كتابهخصوصًاسبينوزا،دراساتتُعد5-

شأنذلكفيشأنهانقديَا،تناولاَالمقدسةالدينيةالنصوصتتناولالتيالأعمال

سبينوزاعمليعدونالكثيرينجعلالذيالأمر،الأدبنصوصمنغيرها

الدراسةوأظهرت.القديمالعهددراساتعليهقامتالذيالحقيقيالأساس

نقديةلحركةالمجالفتحتالتيالبروتستانتيةظهورمعسبينوزاعملتزامنكيف

الحركةمخاضمعتلاقتأنهاوبخاصةأوروبا،أرجاءمنالعديدشملت

لدراسةالأجواءتهيئةعلىذلكساعدواجتماعيَا.ودينيَاسياسيَاالإصلاحية

ولغويَا.تاريخيَاخاصنحوعلىالقديموالعهد،عامبشكلالمقدسالكتاب

عنالعامشكلهافيالقديمالعهدنقدفيالبروتستانتيةالحركةمنطلقاتتخرحلم6-

التاريخيبالتفسيرالاهتمامضرورةعلالتأكيدحنتامن،المسيحيةالمنطلقات

مركزهوفالمسحِحالأسفار،كلفيالمسيحرؤيةإلىالوصولبهدفاللغوي

المعيار.هذاحسبيتمالمقدسةالأسفاروتقييم،الأحداث

القديمالعهدنقدتطويرفيالإسلاميةالجهودمجالفيثالفا:

أسفاربنقديتعلقالأول:مجالينفيالقديمللعهدالإسلاميالنقدمعظمتركزا-

صحةيثبتقطعيدليليوجدلاحيثوالسند،الثبوتحيثمنالقديمالعهد

لإثباتالأسفارهذهمتننقدوالثاني.الإلهيالوحيإلىالتوراةأسفارنسب

القراَنيالمَوجيهخلالمن،العقلهـاعمالالنصمنالتحققخلالمنالتحريف

آختِبفًافِيهِلَوَجَدُوأاللَّهِغَثرِعِندِمِقوَلَؤكَانَاثقُزءَانَيَتَدَبرونَافَلَا)

الشعمنوغير!االقديمالعهدأسفاردراسةويكفي82(.)النساء:!!ثِيُرا
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الخاتون

الاختلافاتتلاشعلىللوقوف(السبعينيةوالترجمةالسامرية)التوارةالأخرى

.والمضمونالشكلمستوىعلوالتناقض

تقللاالعقلتخاطبموضوعيةنقديةأدواتعنالحديثالكريمالقرآنتناول

ومن،القديمالعهدنصوصفيوالتبديلالتحريفوقوعمنأقرهعماأهميتهافي

الحقوإلباس،والكتمانالإخفاء،:الدراسةلهاتعرضتالتيالأدواتهذه

،والإهمال،والتعطيل،بالكتابالألسنةوقي،والتكذيبوالكذب،بالباطل

المقدسة.اليهودكتبنقدفيالإسلاميةالمنطلقاتهيهذهوكانت.والتزوير

فيالمنظمةالإسلاميةالدراساتأهممنالنقديةالأندلسيحزمابندراساتتُعد

العقلإعمالحيثمنالإسلاميةالمنطلقاتعلىتقوموهي،القديمالعهدنقد

نقدهفيالمناهجمنالعديداستخدمكونهإلىحزمابنأعمالأهميةوترجع.والمنطق

حيث،منظمإطارفي،والنصيالتاريخيالنقدمنهجيخصوصَا،التوراةلأسفار

الخمسة،موسىأسفارفيالواردةالقصصتناولهفيوالعقلانيالتاريخيبالنقدبدأ

نونبنيشوععصرمنذللتوراةاليهودتداولتاريختتناولالتيالوثائقودرس

ابنينطلقثم.الكتابةكانتعزرامهنةأنَّعلىحزمابنويؤكدعزرا.زمنإلى

مؤلفيهاإلىالقديمالعهدأسفارباقينسبصحةدراسةإلىذلاشبعدحزم

نشيدونسبداود،إلىالمزاميرنسبعلىاعترضمنأولفكانالتقليدين،

دراسة11يكونأنالقديمللعهدحزمابننقداستحقهنامن.سليمانإلىالأناشيد

".الوسطىالقرونفيالإسلاميةالكتبفيلهامميللامتكاملة

بنوحسدايعزراوابنميمونابنكتاباتوقرأعرفسبينوزاكونحقيقةإنَ

التأثيرصاحببأنَقويَااحتمالاَتضع،الصوفيةجبيرولابنوفلسفةشفروط،

ابنيعرفلمسبينوزاكانهـاذا.الأندل!صيحزمابنهوسبينوزاكتاباتعلىالفعلي

المعمفة.حقيعرفونهكانواالأندلسيهودمنوغيرهعزراابنفإنَ،حزم
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والثافي(ل9الأصع!ونيلسفر؟علطت!بيقي!اسه)داالقديمالعصدنقد

قدتأويلاً،وليسصراحة،للنصوصنقده!عزراابنأنَالدراسةخلالتجلى5-

ابنكانحيث،الأندلسيحزمابنمنهجعلىالقديمالعهدلنقدمنهجهفياعتمد

وسبينوزا.عزرألابنأستاذًاذلك!حزم

القديمللعهدالنصىبالنقديقعلقفيمارابغا:

والبدأياتالقديمللعهدالنصيالنقدمدرسةتاريخعلىالضوءالدراسةا-ألقت

التساؤلاتمنللعديدإجاباتوجودعدمظلفيخصوصَا،المدرسة!ذهالأولى

فيالمستخدمةالنقديةوالأدواتوالمنهج،القديمللعهدالنصيىالنقدبداياتحول

النقدمدرسةروادوأهمالنصيالنقدمجالشهدهالذيوالتطورالإطار،هذا

النصي.

إلقاء!أقمرأنكهوفنحطوطاتلعبتهالذيالمهمالدورالدراسةأوضحت2-

القديم.العهدنصوصتطورعلىالضوء

من،القديمالعهدأسفارعلىتطبيقهوكيفيةالنصيالنقدمنهجالدراسةأوضحت3-

النصوفحصالمأسوري(،)النصالنقدعمليةفيالأساسيالنصتحديد:حيث

وأالنصوصمنأيعلىالحكممرحلةثمالاختيار،عليهوقعالذيالأساسي

الأصلي.النصإلىالأقربالنصيمثلالنصيةالشواهد

إتمامعلىالنصيالناقدتساعدقدالتيالأدواتمنعددَاالدراسةأوضحت4-

غيرالأخطاءومنها:،القديمالعهدلنصوصالنصيالنقدعمليةإطارفيمهمته

/الحذف/الحروفبينالأماكنتبادل/المتشابهةالحروفبين)الخلطالمقصودة

التبديل/)التغيير/المقصودةوالأخطاء(للنصالخاطئالفهمالتكرار/

(.التعديل/الإضافة
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القديمللعهدالمصدل!بالفقديتعلقفيما:خامسا

ظهورقبلالأولىبداياتهامنذالمصدريالنقدمدرسةلتاريخالدراسةتعرضت-ا

حمِثالخصوصهذافيفلهاوزنمدرسةتميزوأوضحت،ومدرستهفلهاوزن

لبنيالدينيالتاريخوتطورللمصادرالأدبيالتحليلبينالربطفلهاوزناستطاع

إسرائيل:بنيديانةتطورفيمراحلثلاثوجودإلىفلهاوزنوتوصل.إسرائيل

الإلوهيمياليهويالمصدرمادةعنهاعبرتكماالعائلمِةالطبيعيةبالديانةبداية

مادةعنهاعبرتكماالديانةومركزيةالدينيالإصلا!حركةإلىوصولاَ

والكهنوتي.التثنويالمصدرلن

من،القديمالعهدبنصوصالمتعلقةالمشكلاتلبعضحلولاَالمصدريالنقدقذَم-2

إجاباتيوفرلمأنهإلآَمنها،تشكلتالتيالمصادروزمنوالتأليفالكتابةحيث

المكتوبة.المصادرقبلمالمرحلةتتعرضالتيتلكخصوصًا،تالمشكلالجميع

منالمصادر،نظريةحولدارتالتيالإشكالياتبالتفصجلالدراسةتناولت3-

المصادر.تحريربعملياتتتعلقالتيتلكخصوصَا،والمضمونالشكلحيث

انظرية1عنالحديثإلىأدَتالنصلتحريرمتعددةبمستوياتالدراسةعُنيت-4

.11المتعددينالمحررين

الشكليالفقدبمدرسةيقعلقفيما:ساديتتا

فيثورةأحدثتالتيفلهاوزنمدرسةعلىفعلكردالشكليالنقدمدرسةجاء!-ا

عشر.التاسعالقرنأواخرفيالقديمالعهددراساتمجال

فيالمصدريالنقدمدرسةمعتتفقالشكليالنقدمدرسةأنَإلىالدراسةتوصلت2-

قديمةوموروثاتتقاليدعلاعتمدتالنهائيشكلهافيالتوراةمصادرإنَالقول

فلهاوزنأنَّفيمعهاوتختلف.أجيالمدىعكشفهيَاوانتقالهاعليهاالحفاظتتَم
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والثافي(ل4الأص!ونيلسف!جماعلطت!بيقي!)د"س!القديمالعصدنقد

مؤلفيإلىكاملبشكاالقديمةوالموروثاتالتقاليد3هذينسبانومدرسته

في،القدمبالغةليستوإنهاوتحويرها.بنقلهاقاموامنهمإنهموالقولالمصادر،

موغلةخاصةكينونةتمثلذإتهاحدفيالتفاليدهدهألىًومدرستهجونكليرىحين

فهمبينالربطضرورةالشكليالنقدمدرسةترىكمابكثير.المصادرقبلالقدمفي

معتزامنتالتيالتاريخيةوالملابسالتالاجتماعيةوالأوضاعأدبيَاالنصوص

.النصوصهذهتكوين

والنوع(LiteraryForm)الأدبيالشكلمصطلحيبينوخلطتداخلثمة3-

إلىالإشارةالشكليالنقدروادمنالعديدتجنبكما.(LiteraryGenre)الأدبي

مصطلحأوالتقاليد""نقدمصطلحمنهبدلاَواستخدموا،الشكليالنقدمصطلح

النقد11أنهعلى11التقاليدنقدامصطلحاستخدممنهناكأنَكماالعقاليد"."تاريخ

عنالشكليالنقدمدرسةحديثسياقففيالمضمونحيثمنأمَّا".الشكلي

الظروفأوالأوضاعكلعنالحديثيصعبمالنصالاجتماعيالوضع

قدكثيرةأسئلةوجودظلفيخصوصَاما،نصوجودلازمتالتيالاجتماعية

المحكيالحدثملابساتبكليتعلقالاجتماعيالوضعهل:مثل،إجابةبلاتبدو

وأناقلأوكاتبأوبمؤلففقطيتعلقأنهأم،وأشخاصومكانزمانمنعنه

النص؟محرر

القديملل!هدالأدبيبالفقديتعلقفيما:سابقا

مدرسةبينالقديمالعهدعلماءمنالكثيرينلدىخلطوجودالدراسةأوضحت-ا

إلآَمنهما،كلاهتياماتتداخكحيثمن،المصدريالنقدومدرسةالأدبيالنقد

السماتدراسةعلىيركزالأدبيالنقدفبينما!الاتجاهينبينكبيرَافرقَاثمةأنَ

فيالداخليوتركيبهاالأدبيةووحدتهاالقديمالعهدلنصوصوالفنيةالأسلوبية

وراءالمكتوبةالمصادرمشكلةدراسةعلىالمصدريالنقديركز،العامالنصإطار
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الخاتون

العهدنصوصبينوالتناقضالتكرارلمشكلةإجاباتوتوفير،الحاليالنص

القديم.

النقدروافدمنرافدَاتمثلبداياتهافيالمصدريالنقدمدرسةأنَّالدراسةأثبتت2-

فيأسهمتالتيالمصادرإلىللوصولالحاليالنصوراءالبحثحيثمنالأدبي

بينالربطحيثمنومدرستهفلهاوزنمعذروتهإلىوصل،النصتشكيل

إسرائيل.لبنيالدينيالتاريخوتطورللمصادرالأدبيالتحليل

التايلخيالنقدبمدوسةيتعلقفيماثامنا:

فقد،التاريخيوالمنهجالأدبيالتاريخبينالعلاقةعلالضوءالدراسةسلطتا-

علىيقومالتاريخيفالمنهج.التاريخيالنقدمنهجتطورعلالأدبيالتاريخساعد

أدبإليهينتميالذيللعصروالحضارلةوالاجتماعيةالسياسمِةالظروفدراسة

.وتفسيرهالأدبلفهموسيلةَمنهاويلتخذما،

النمَدومدرسةالتاريخيالنقدمدرسةبينالأصيلةالعلاقةالدراسةأوضحت2-

فيالتاريخيةالمناهجأحديمثلبداباته!االمصدريالنقدأنَوكيفالمصدري

مثلمثلها،المصدريالنقدمدرسةتركزحيث،القديمالعهدنصوصدراسة

النصأصولتتبعأهميةمعوالتاريخيةالأدبيةالخلفيةعل،الشكليالنقدمدرسة

حيثمنالنصسكلبدراسةيكتفيلاالمصدريفألنقد.الزمنعبروتطوره

يتعدىبل،النصكاتبعلىأثرتالتيالظروفأوالبيئةعنبعيدَاوبنيتهأسلوبه

المختلفةالتاريخيةوالأحداثوالملابساتالظروفلدراسةالمصدريالنقداهتمام

الحالي.النصصورةفيإسهامهاومدىوتطوراتها
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والثانيولةاصمونيلسفريمابمادةيتعلقفيما:تاسآ

إسرائيل،بنيتاريخسياقفيالأهمالحلقةوالثافيالأولصموئيلسفراا-يُعد

أنهاعلىإليهايُنظرالتي،الملكيةمرحلةإلىالقبليةمرحلةمنالانتقالحيث

إلمرائيل.بنيتارلخفيلأهماالمرحلة

النص،مستوىعلالدراساتمنبالكثيروالثافيالأولصموئيلسفراحظى2-

التيالماسوري،النصغير،النصيةالشواهدمنالعديدتوفرذلكعلىوساعد

القديمةاللاتينيةوالزجمهَالسبعينيةالنرةومنها:،السفرينهذينمادةتتناول

.قمرانكهوفنحطوطاتإلىبالإضافةوالفولجاتا

كهوفنحطوطاتفيعليهاعثرالتيوالثانيالأولصموئيلسفريمادةتبتعد3ْ-

منكثيرَاتقتربفيماالماسوري،النصحسبالسفرينمادةعنكثيرَاقمران

إحدىعلىالسبعينيةالترجمةباعتماداحتمالاَيعطيالذيالأمر،السبعينيةالزجمة

الماسوري.النصعلىوليسقمرانكهوفمخطوطات

نموذجًايمثلوالثانيالأولصموئيللسفريالماسوريالنصاعتباريمكنلا4-

منالماسوريالنصيقزبفأحيانًا،الأصليالنصمنصورهأقربفيللنص

قبولالصعوبةمنيجعلالذيالأمرعنها،يبتعدكثيرةوأحيانَا،القديمةالشواهد

وأالأصليالنصيمثلأنهعلىوالثانيالأولصموئيللسفريالماسوريالنص

النصيةالشبواهدكلحصولظلفيخصوضا،الأصليالنصإلىالأقربالنص

خلالأوردناهاالتيالنماذجعلىبناءالاصليالنصمننصيبعلىتقريئا

الدراسة.

وأكضبالذيهوواحدكاتبيكونأنيمكنلاالمصدريالنقدمستوىعلى5-

مراحلعلىكُتباأوتألفاالسفرينإنَبلطوالثانيالأولصموئيا!مادةحرر
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الخاتون

صموئيلسفريلمادةتحريرعمليةمنأكثرعنالحديثبدأهناومن.متعددة

والثأني.الأول

الأولصموئيللسفريوالدينيةالتاريخيةالخلفيةفإنَالتاريخيالنقدمستوىعل6-

الأثريةفالاكتشافات.السفرينلمادةالتاريخيةالدراسةفيمهمدورلهاكانوالثاني

منكثيرفيساهمتالتيالتاريخيةالملابساتعلىالضوءمنمزيدَ!تلقيالحديثة

وعلى.والثانيالأولصموئيلسفريمادةتناولتهاالتيالتاريخيةالأحداث

الأولصموئيلسفرينقدعندالكنعانيةالديانةعلىالتعرففإنَالدينيالمستوى

إلاقبائلطريقعنسواءإلصرائيلبنيعلىالديانةلهذهالقويالتأثيريبينوالثاني

الكنعانية.الحضارةمظلةتحتدخلواالذينالفلسطينيينطريقعنأوالكنعانية

بنيعلىالكنعانيةللديانةالقويالتأثيرمظاهربعضالدراسةأوضحتوقد

صموئيلفيتأثيرهاظهركماالاخداد"أرواحاصعود1فكرةمثل،إسرائيل

)بعل/مثلالكنعانيةالاَلهةبعضإلىالمتكررةالإشاراتوكذلك.28:13الأول

.3-74:الأولصموئيلفيوردكما(عشتاروت

الأولصموئيلبسفريالمتعلقةالتاريخيةالمشكلاتبعضالدراسةأوضحت7-

داود.بشخصيةتتعلقالتيتلكمثلوالثافي

علوالثانيالأولصموئيللسفريالتاريخيالنقدخلالمنالدراسةأكدت8-

البحر،شعوبمنكونهمعنالقديمالعهدرددهماوتفنيد،الفلسطينيينعروبة

بداياتعنالمعلوماتمنالكثيرتوفرالتيالتاريخيةالأدلةمنالكثيرذلكيؤيد

كماوعسقلانوغزةأشدود:مثلالفلسطينيةالمدنونشوء،الفلسطينيالاستيطان

الدراسة.ذكرت

-!م-ةميش!لأ!.ءل!
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جعلمرااولمصادرا

العبرية:المصادروالمراجعأولا:

؟أ،316،0ا366676،ذ633631؟3،،76اءرأا،66615ذ،فى3فى،!6أفىذ31ث!6360ر66ذأ-

.6133002+،6لأبلألأ7160المحا+367ك!ء6ول113المء6166!

:'6711الألأء؟المك!6630-ا D67لهـأ66)16+ذ 6 nnSri7ا ، "oi6قي.366لا3)،ك!6مملأ6لأ!أكأأ؟

13 . - . n-3،3،9691لأذ؟،11663611+ك!لأأ6،أأللأللأ.

.5،7791للأ؟6ا-،،لأ661ء11،6لهـألأ76ا؟7،لأ6)ء7اك!أدول:61،لأأطأ،631؟137لا-2

.171،8691لأفى667ءللأ،66فى16،6ار67،)063+ألأافىول661،62.0637للأك!3-

m:'،(أءلهـأ6لاا63+3لاأ66قيالمذ661أفى4-6 nnء11لا066113ء11ذلالمحاأ6،ك!76اء6+716!6فىفى:

.0491،فى36ث!)!

666لأ)ا7الاذ631670،3ث!6أ"66166لأ63،6ءأ76الأ!6أح،667،0+أأ++أ؟36:6لا.56-

611للألأ36)7!3،أ؟أ071ا.ر 13630 iii116663،5091لمحا.

أ،ألأللأ7736ا،31"هل!ألأ66أ+661ء7!3"لأ؟أ!717الا)،6،للأ+أ)16+23:063لا،أ"د6-

7ا!+أءكأأول،61)ذ76لأ636ء66166للأك!أ؟،ذ131المذ663لأ6لأأ!ك!فى62،6لاللأ،!6ام

.2291"363،ذ؟،116لافى63ث!ا1الأ*+1367+،13+دذأه

676036فى،د63لا-؟+7لأ63636أرث!،ث!76اول6+رءأك!فى6،56ءلأذلأ6لأ6:ا3ء661،،لأ-7

.363،4391ك!-)كأ،63،فى67،0216للأا1لأ،أ!6666لا،؟ء6

،أألهـألأ6،6366رمملأ36فى6615لأ760ا6ء"!+؟6لا6للأ667أرءلأ6أ+771+:أء7361ا؟لأ723ا،-8

6 1D0!663،!6لا63للأ11،36606مملأك loin" rim!فى،ث!63!611،7،فى7666116لأ،11)،7اث

5791.

11'6لأ9-6 nii666،5ألأ717166660اول16لا76اول 66 ، .1" w n6667الأm'6665؟،لأ6للأ56لأ

66فى6،3أفىلاDalك!ذ62fly،يم3!6ء،1،ك!فى313-6فىء666لأذ6ث!للأ6كم:7رأث!ول6

.او2!،610الهـأ6،،+11لأ613الأ7الألأ؟7
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والثافي(لأولاص!وليلسفرجماعلطت!يقي!)د"س!القديمللع!دنقد

76-7ا11+ث!لأا6،*76اول766ا7فى6،5ولءك!3+1!ل!،+716ا631+6أءه:)3،0،لأ6للأء01-

06311،73D"1،ءا 9 5 0 ? VrW7?'a.

ذأ+111]760ا6ء6فى؟ك!6،للأهلا13)6أ!3!66ءلأء،"7ا؟7660،3ا7الم:لأ17للأ؟ث!662لأ-1ا

.6363،8291ذلأ،56د6المث!،6اللأء6للأ،لأ6!76ا3ول67+د36،ر،656فى7ء6،

العبريةاللورياقت.

7P» nn"):' -:Iء566ث!وللأ)7ا،ث!66ء7ا31++7افى)ك!6للأ6"+أ؟16فى66!73اول،nonأ؟ءأ

.7991،؟،5للأا766،)6لا6ل!أ66+66ألأ66إه76فى36،؟لأ6لهـأ6أ+؟+أ؟626للأ

العبرية:والمعاجمالموسوعات-ة:

أ+)6631لأ،7ا3لأالأ*+؟666د73،أقهـأ؟اللأ566لألهـأ63،6326،!لأ766ا)66631لأرلا1-6

.0،3791،؟!لأ661،؟76اك!6فى516ء+ك!لمحاأ6،ول11لافى

والمعربة:العربيةوالمراجعالمصادو:ثانتا

لمصادر:ا

الكريم.القرآن.

التاسع.الجزء،البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأببللامامالبخاريصحيح.

الدارمي.الحافظالرحمنعبدبنادلهعبد،الدارميسنن.

.الزمذيالسلميالضحاكبنموسىبنسورةبنعيسىبنمحمدعبسىأبوالترمذي،سنن.

.م9991،المقدسالكتابدارالجديد،والعهدالقديمالعهد،المقدسالكناب.

والمعربة:العربيةالمراجع

الثاني.المجلد،خلدونابنتاريخ-ا

البياناجامع1المسمىالطبريجريربنمحمدجعفرأيىالمفسرينلإمامالطبريتفسيرمختصر2-

أحمدصالحوالدكتورالصابوفيعلىمحمدالشيخوتحقيقاختصار"،القرآنآيتأويلعن

.م8391،بيروترضا،

جامعة،الفلسطينيةالدراساتمركز،العراقليهودالقديمالتاربخمنملامح:سوسةأحمد3-

.م7891بغداد،أسعد،مطبعة،اطبغداد،

.م4991،الثروقمكتبة،القاهرة2،أجزاء،ج4اليهود،تاريخ:عمانأحمد-4
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11

12

13

la

16

17

وال!راج!اال!صلا

ا،ط،سوداحعلىصالحترجمة،الإسرائيليللشعبالقديمالتاربخطومشون،.لتوماس

.م5991،لبنان،بيروت

والدراساتالبحوثقسم،ومذاهبهأطواره-ائيليالاصالدينيالفكرظاظا:د.حسن

.ام759،الفلسطينية

والتوزبع،والنشرللدراساتالنايادار،دمشقسوريا،،الأولىالطبعة،التوراةهفواتحنا:حنا

.م7002

أحمدد..ترجمة،الحديثالعصرحتىالعصورأقدممنالقدبمالعهدنقدتاريخسازار:زالمان

.م4002للئقافةالأعلىالمجل!ر،هويديمحمود

العامةالمصريهْالهيئة،يعقوبالسيدد.ترجمة،القديمةالساميةالحضاراتموسكاقي:ستيو

.ام799،للكتاب

زكريا،د.فؤادمراجعة،حنفيحسند.وتقديمترجمة،والسياسةاللاهوتفيرسالة:سبينوزا-

.م5002،الثالثةالطبعة

،العلومداركلبة،والأسطورةالواقعبينالقديمللعهدالسبعينيةالزجمة:ناظمد.سلوى-

.م48891القاهرة

.م0891،النفالْسدار،بيروت3،طوكاباتها،تاريخهاالتوراة:ديبسهيل-

.م3002،والنوزيعللنثرالفرات،لبنان،بيروت،الأولىالطبعة،البابليةالتوراة:قاشاسهيل-

دار،القاهرةالسادسهْ،الطبعة،أصوله،مناهجه،طبيعته:الأدبيالبحث:ضيفشوقيد.-

.م7791،المعارف

ا،ط،بتحريفهوالقائليننقادهيتحدىالمقدسالكتابالخير:أبوبسيطالمسيحعبدالقس-

بدونوالنثر،للطباعةالحربيهْالمؤسسة،بيروتالأد!،النقدفيمقدمه:الطاهرمجوادعلىد،-

تاريخ.

منتنوراتمن"،والتوراةالتلمودمنامقتطفات1والتطبيقالنظريةبيناليهوديه:خليلد.على-

.م7991،دمسق،العربالكتاباتحاد

جزيرةمنالتوراةجاءتهلالقدبم،الأدنىوالشرقالتوراقيالحدث:السواحفراس-

دمشق،،الرابعةالطبعةوالاثارية،التاريخيةالحقائقميزانفيالصليبيكمالنظرية؟العرب

.م0002/م9991،الدينعلاءدارسوريا،
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.م8691،المسيحبةالثقافةدار،القاهرةالمسير،علم:عزيزفهيمالقسالدكتور-91

1،الهلالدار،41Xالعدد،الهلالكتاب،وعقيدةتارئحا..اليهود:سعفانكاملد.-02 89 Iم.

.م8991،بيروت،4ط،إسرائيلشعبوأسرارالتوراةخفايا:الصايبيكمال-12

تاربخ.بدونمصر،نهضةمكتبة،القاهرة،الأولىالطبعة،النقديةالمذاهب:فهميماهر-22

.م7891،القاهرهشصس،عينجامعةالاَداب،كلبة،اليهوديةالمجيد:عبدبحرد.محمد-23

.م6991،القاهره،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخليفةد.محمد-42

اليهودي)النقدالقديمالعهدنقداتجاهات.هويديمحمودأحمدد.حسنخليفةمحمدد.25-

.م002???طوالغرو(،والإسلامىوالمسيحي

الثرقية،الدراساتمركز،إسلاميةرؤية:باليهودبةالإسلامعلاقةحسن:خليفةمحمدد.26-

.م2002،القاهرةجامعة23،العدد

.م8891،الكويت،الثانيةالطبعةالقدير،فتحمنالتفسيرزبدة:الأشقرادلهعبدسليمانمحمد-27

.م9891،القلمدار،دمشق،القديموالعهدالتوراةلدراسةالمدخل:البارعلىمحمد-28

بينالعرببالزاثفيالمستشرقينجهود:جلالالسعيدإيماند.الرؤوفعبدعوفيمحمدد.92-

.م6002،الاَدابمكتبة،القاهرة،اط:الثانيالجزء،والزجمةالتحقيق

.م7791،مصرنهضةدار،القاهرة،الثالثةالطبعة،المقارنلأدبا:هلالغنيميمحمدد.0-3

fl-علىنرجمة،الحديثالعلمبمقياسالكريموالقرانوالأناجيلالتوراة:بوكايد.مورشر

.م9991،والتوزبعوالنثرللطبعالقرآنمكتبة،القاهرة،الجوهري

،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،العلومتاريخوتحديثالعربيةالعلومتاريخ:غاليوائلد.32

تقديممحمود،نجيبزكيد.ترجمة،اج،الأولىالمجموعة،الحضارةقصةديومرانت:وْل33-

.م1.791القاهرةصابر،الديند.محي

،القاهرهالاْول،المجلد،الثانيالجزء،بدرانمحمدترجمة،الحضارةقصة:ديورانتول34-

.ام719

المجلدصابر،الديند.محصيتقديممحمود،نجيبزكيد.ترجة،الحضارةقصة:ديورانتول35-

.م1791،القاهرة،فيالثاالجزء،بعالرا

.م791ء،بيروت،المسعشعمحمدادلهفعح.دترجمة،الفلسفةقصة:ديورانتول36-
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ابوالعااال!صلا

العربية:الدوريات

التوراةمصادرنظريةضوءفيدراسة،التوراةفيوالطوفانالخلقروايتاهويديْمحمودأحمدد.-ا

.م11،3991العدد،الثرقيةالدراساتمجلة،الحالية

الرابعالعدد،الشرقيةالدراساتمجلة،التوراةنقدفيحزمابنمنهج:هويديمحمودد.احمد2-

.ام599عثر،

الحالية،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤبة،وديانتهمالاَباءناريخ:هويديمحمودأحمدد.3-

.م0002،القاهرة،االعدد0،6المجلد،الاَدابكليةمجلة

ثقافية)مجلة،الفيصلمجلةالنوراه،لأسفارحزمابننقدبعاْنجديدةحقائق:قدوريسمير-4

م(.5002يوليهاهـ)يونيه426الأولىجادى،الرياض347،العددثهرية(،

علميةرسانل

والدالتاريخيةالمضامينفيدراسة،التوراةفياليهويالمصدر:سالمأحمدحامدشريف-ا

.2!500،المنوفيةجامعةالاَداب،كلية،منثورةكيرماجستير،رصالة،اللغويةوالسمات

الأجمفبية:المممادروالمراجع:ثالتا

جمنبية:الأالمراجع

..Antony.F Campbell, 1Samuel, The Forms of the Old Testament Literature

3002.,VolumeVII, Wm. .B Eerdmans publishing, Grand Rapids, Cambridge

Aulikki Nahkola, Double Narratives in the Old Testament, the Foundations of

.1002,Methodin Biblical Criticism, Walter de Gruyter, Berlin, New York

Bernard .J Bamberger, The Story of Judaism, the Union of American Hebrew

5791.,Congergations,New York

,Bernhard.WAnderson: Understanding the Old Testament, second edition

5791,London

Carl Edwin Armerding, The Old Testament and Criticism, Wm. .B Eerdmans

8391.,publishingCo, Grand Rapids, Michigan

Christoph Levin, The Old Testament: A brief Introduction, Translated by

5002.,MargaretKhol, Princeton University Press

Damian .J Wynn Williams, The state of the Pentateuch: A Comparison of the

7991.,Approachesof .M Noth, Walter de Gruyter, Berlin, New York
,DanielHarrington, Interpreting the Old Testament: A Practical Guide

.8191,ressالمةعLiturgic
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-9 David .F Payne, I +! Samuel, The Daily study Bible Series, Westminster John

8291.,Knoxpress, Louisville, Kentucky

-01 David Toshio Tsumura, The First Book of Samuel, The New International

7002.,mentaryon the Old TestamentولCo
-11 Edward Young, An Introduction to the Old Testament, WM. .B Eerdmans
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